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CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ AMB 
CARÀCTER FIX DE: 
 
386 Professionals del Grup Professional 1 FACULTATIUS: PERSONAL ASSISTENCIAL TITULAT DE GRAU 
SUPERIOR  
 

1. MARC LEGAL 

 
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, així com les taxes de reposició ordinàries permeses per les respectives lleis 
de pressupostos generals de l’Estat des de l’any 2017 i les corresponents taxes addicionals per a 
l’estabilització de plantilles, i a l'Acord GOV/241/2022, pel qual s'autoritza l'increment de la plantilla 
pressupostària; la present convocatòria incorpora 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 autoritzada pel 
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública dins de la taxa general de la Generalitat de Catalunya. Les places 
convocades tindran regulacions operatives diferents en funció del marc normatiu en què 
s’enquadrin, motiu pel qual es distingeixen tres etapes selectives (detallades a la fase 6 de les 
presents bases), que aplicaran proves i/o percentatges de valoració diferents, tots ells en base a 
l’establert a lleis esmentades i al Codi de Selecció i Vinculació vigent al Consorci, aprovat pel seu 
Consell de Govern a 23 de març de 2022, i posteriorment actualitzat amb modificacions proposades 
pel Comitè d’Empresa a 27 de juliol de 2022, i una última vegada, per correcció d’una errada material, 
a la seva sessió del 28 de setembre de 2022. 
 
Les places corresponents a l’etapa 1 s’emmarquen en una convocatòria extraordinària de places 
d’estabilització de plantilla, que es regulen per un procés excepcional i únic pel sistema de concurs, 
de conformitat a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, determina que les administracions 
públiques convocaran, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, d'acord amb el que preveu 
l'article 61, apartats 6 i 7, del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, 
aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1 de l'esmentada Llei, hagin estat 
ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016; 
i també de conformitat a la disposició addicional vuitena de l'esmentada Llei, que estableix que, 
addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran 
en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal 
per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. Les places 
corresponents a l’etapa 2 corresponen a aquelles places d’estabilització de plantilla derivades de lleis 
de pressupostos de 2017, 2018, 2019 i 2020 en pròrroga pressupostària i 2021, així com les places 
d’estabilització extraordinària de la pròpia llei 20/2021 i que encara no havien estat convocades 
operativament (o que ho havien estat, però havien quedat sense cobrir), i que no estan incloses a 
l’etapa 1; i es regulen per un procés de concurs oposició on l’experiència en el lloc convocat serà 
l’element amb valoració majoritària de la fase de concurs, que serà mínim d’un 40% segons l’article 
2 de la llei 20/2021. Les places corresponents a l’etapa 3 seran aquelles creades a partir del 29 de 
desembre de 2021, amb independència de per qui hagin estat ocupades, així com les places derivades 
de la taxa de reposició ordinària aprovada per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2022, 
amb independència de per qui i com hagin estat ocupades transitòriament.  
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El termini de resolució del procés selectiu serà, segons les normes precedents, el 31 de desembre de 
2024 per a l’etapa 1, i 31 de desembre de 2025 per a la resta d’etapes, tot i així, la voluntat del 
Consorci, a fi de garantir l’objectiu de reducció de temporalitat que persegueix la Llei 20/2021, és 
poder resoldre la totalitat de les places convocades, amb independència de l’etapa a la que 
corresponguin, durant l’exercici 2023. La data d’incorporació serà a la major brevetat des de la 
resolució, procurant-se també en l’exercici 2023, sense prejudici de que la data d’efectes 
d’incorporació a determinats llocs de treball pugui ser posterior, en funció de les necessitats dels 
serveis valorant incorporacions progressives i/o de la vinculació que tinguin els professionals que 
estiguin contractats amb modalitats que incorporin data certa (com, per exemple, els contractes de 
relleu). En tot cas, les dates d’incorporació seran informades fefaentment abans dels processos 
d’assignació de les places. 
 
 

2. OBJECTE I ÀMBIT SUBJECTIU 

 
La present convocatòria té per objecte la cobertura dels llocs de treball explicitats a la capçalera i al 
detall de places, dels diferents dispositius assistencials i de suport que el Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí té a la ciutat de Sabadell, majoritàriament al recinte del Parc del Taulí núm. 1. 
 
La resolució de la convocatòria d’aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del 
personal interí corresponent. 
 
S’hauran de presentar a la present convocatòria, tots/totes els/les professionals de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí que estiguin ocupant una de les places objecte d’aquesta convocatòria. En 
aquests casos, la no participació en alguna de les fases del procés comportarà la rescissió contractual 
amb els efectes previstos a l’article 2.6. in fine del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de juliol de 2021, i 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre; de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 
 
Per a la realització d'aquest procés de selecció el Consorci s’ajustarà a les presents Bases, i 
supletòriament al Codi de Selecció i Vinculació vigent a la institució, pel que fa al procediment per a 
la Contractació de Personal extern amb caràcter fix (Llibres Primer o Segon en funció del procés), el 
qual es pot consultar en la pàgina web de l'entitat (www.tauli.cat). 
 
 

3. INFORMACIÓ DELS LLOCS DE TREBALLS OFERTS 

 
 

DENOMINACIÓ: Personal assistencial titulat de grau superior. 
 

GRUP PROFESSIONAL Grups professional 1: persona assistencial de grau superior 

ÀREA Totes les àrees de coneixement. 

NÚMERO DE VACANTS 344 METGE/METGESSA  
28 PSICÒLEG/PSICÒLOGA  
7 FACULTATIU/FACULTATIVA  
7 FARMACÈUTIC/FARMACÈUTICA  
  

http://www.tauli.cat/
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PRINCIPALS FUNCIONS A EXERCIR Les pròpies de les professions sanitàries/assistencials 
titulades de conformitat amb els requisits establerts per la 
normativa reguladora de les mateixes. 
 
Les pròpies de les professions sanitàries/assistencials 
titulades de conformitat amb els requisits establerts per la 
normativa reguladora de les mateixes. 
*Les places concretes i els requisits de les vacants es troben 
a l’annex 4 

JORNADA LABORAL Segons lloc de treball: Jornades a temps complet i a temps 
parcial, Serveis continuats i serveis no continuats, diferents 
torns. En horari de dilluns a divendres o de dilluns a 
diumenge. El detall de les jornades de les places consta en 
l’annex 5.  

MODALITAT CONTRACTE Laboral fix 

PERÍODE DE PROVA I RETRIBUCIÓ Segons conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, 
centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres 
de salut mental, concertats amb el servei català de la salut, 
vigent. 

INCORPORACIÓ La data que s’indiqui al detall de la resolució (les places amb 
data d’incorporació diferent, estaran indicades a la graella 
de l’annex 4 o, en tot cas, s’indicarà de forma prèvia al 
procés d’assignació). 

MÈTODE D’AVALUACIÓ Concurs (etapa 1) / Concurs-oposició (etapa 2 i 3) segons 
plaça.  

 
 

4. REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 
Per a poder participar en aquest procés de selecció les persones aspirants hauran de complir totes i 
cadascuna de les condicions i requisits d’aquest apartat a la data en que es publiqui el llistat definitiu 
de prelació. En cas contrari, de no acreditar els requisits i malgrat s’hagi arribat a proposar la persona 
candidata per ocupar el lloc de treball, aquesta quedarà exclosa. 
 
Per ser admès a la convocatòria, les persones candidates hauran de fer la seva inscripció adjuntant 
la documentació requerida tal i com s’indica en aquestes bases i com indica el MANUAL D’AJUDA 
D’INSCRIPCIÓ ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ. 
 
4.1.- REQUISITS GENERALS D’ACCÉS AL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
En el moment de realitzar la sol·licitud, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment, 
per ser admeses, que reuneixen o estan en disposició de reunir, abans del moment de publicació del 
llistat de prelació definitiu, els requisits d’accés. No acomplir aquestes condicions, considerades com 
a requisits d’accés al procés de selecció, serà motiu de no inclusió en la convocatòria: 
 

a. Estar en possessió del títol espanyol per exercir a Espanya la professió de que es tracti en 
cada cas o estar en condicions de poder disposar-ne (per estar en tràmit de convalidació, en 
curs o d'altre circumstància d'anàloga naturalesa que caldrà acreditar) a la data establerta 
precedentment, sens perjudici que si una persona candidata amb vinculació temporal roman 

https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/convocatoria-oberta-oferta-publica-contracte-fix
https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/convocatoria-oberta-oferta-publica-contracte-fix
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en actiu en virtut d’una altra titulació acadèmica exigida en el moment d’inici de la seva 
vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.  

b. Haver complert els 18 anys i no tenir 65 o més. 
c. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, o disposar de permís de 

treball 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 estar en condicions de poder disposar-ne (per 
estar en tràmit de concessió, en curs o d'altre circumstància d'anàloga naturalesa que caldrà 
acreditar) a la data establerta precedentment.  

d. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. 

e. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: No trobar-se inhabilitat/da o en situació 
equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en 
l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà 
declaració jurada. 

f. En cas d'exercir una altra activitat pública o privada, disposar de la preceptiva autorització 
prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es 
troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar 
serveis laborals al Consorci abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà 
de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat. 

g. Cas de ser obligatori, en funció del grup professional o categoria, trobar-se col·legiat i al 
càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat. 

h. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual o tràfic d'essers humans amb una declaració responsable de no haver estat 
condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una 
autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Alternativament es pot presentar 
certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 
4.2.-ALTRES REQUISITS INDISPENSABLES PER AL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Els següents requisits seran verificats durant les fases del procés de selecció o, com a màxim, de 
forma prèvia a la contractació (en el cas de les persones proposades). El no compliment d’aquests 
requisits suposarà l’exclusió de les persones candidates. 
 

4.2.1 Posseir suficients coneixements de castellà i de català per a poder exercir adequadament 

les funcions del lloc objecte de la convocatòria. En cas de dubte sobre si el/la candidat/a 

posseeix el nivell d'idioma requerit, durant el procés es podran realitzar les verificacions 

i proves de nivell que s’estimin oportunes per a assegurar-ho.  

4.2.2 Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per al desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball. 

4.2.3 La resta que siguin aplicables segons el Codi de Selecció i Vinculació. 
 
 

4.3.- REQUISITS ESPECÍFICS DELS LLOCS DE TREBALL I D'ACCÉS AL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Atès el caràcter extraordinari de la convocatòria d’estabilització de la plantilla, per a l’ocupació de 
determinats llocs de treball es requerirà que les persones aspirants reuneixin competències 
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específiques. Segons això, algunes de les places de la convocatòria podran tenir requisits específics 
d’accés (la informació dels requisits de cada plaça està especificada a l’annex 4), i el no compliment 
dels mateixos serà excloent per a participar en aquest procés de selecció.  
 
4.4.- ALTRES CONSIDERACIONS RESPECTE ELS REQUISITS 
 
*Excepcionalment, el requisit d’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a 
Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans del 
01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça estar habilitat legalment per exercir les 
funcions d’especialista. En cas d’adjuntar com a requisit el document que acrediti el tràmit 
d’homologació del títol, es permetrà continuar en el procés i considerar com a apte a la persona 
candidata sempre que estigui resolt en el moment de l’assignació de plaça.  
 
Els requisits generals i específics d’accés no seran puntuables. 
 
Si durant el procés selectiu s’identifiqués la falsedat en qualsevol documentació o informació 
aportada per la persona aspirant, aquesta circumstància es considerarà motiu suficient per a resoldre 
l'exclusió del procés. Si aquesta circumstància fóra coneguda pel Consorci una vegada formalitzada 
la contractació de la persona seleccionada i durant el seu període de prova, serà motiu suficient per 
a al·legar la no superació d'aquest període. Si es descobreix superat aquest període, serà considerat 
transgressió de bona fe contractual i causa de l’article 54.2 de l’Estatut dels Treballadors. En tots els 
casos, es permetrà a la persona exercir el seu dret d'aclariment i defensa mitjançant l'obertura d'un 
termini d'al·legacions de 5 dies laborables. En cas de no obtenir resposta o confirmar-se la falsedat, 
s'exclourà definitivament a la persona del procés o es procedirà a l’acomiadament, reservant-se el 
Consorci el dret a emprendre accions legals contra ella, i sense perjudici de les accions que la persona 
consideri legítim fer servir en la defensa dels seus interessos. 
 
 

5. FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 
El Tribunal Avaluador quedarà constituït abans de la data límit de presentació de documentació en 
els termes indicats en l'apartat 6 d'aquestes bases, i ajustant-se a allò indicat en el Codi de Selecció i 
Vinculació vigent en el moment de publicació de les mateixes.  
 
Les bases reguladores d'aquesta convocatòria han estat elaborades de conformitat amb el Codi de 
Selecció i Vinculació vigent, i aprovades per la Direcció de Recursos Humans, facultada a tal efecte a 
petició de la Direcció General per acord de Consell de Govern adoptat a la seva sessió de 21 de 
desembre de 2022. 
 
A continuació s’expliquen les fases 1 a 5, que són comunes a totes les persones participants i als 
diferents marcs legals que engloben les diverses places convocades.  
  

5.1. FASE 1: INSCRIPCIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

Totes les persones interessades a participar al procés selectiu, hauran d’omplir de forma telemàtica 
la seva inscripció i adjuntar la documentació requerida, segons s’indica a continuació i seguint les 
instruccions del MANUAL D’INSCRIPCIÓ https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-
nosaltres/convocatoria-oberta-oferta-publica-contracte-fix publicat al web tauli.cat. 
Com indica al manual, cada document haurà d’estar adjuntat en format PDF i amb una nomenclatura 
concreta, segons la tipologia de l’arxiu:  

https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/convocatoria-oberta-oferta-publica-contracte-fix
https://www.tauli.cat/tauli/professionals/treballar-amb-nosaltres/convocatoria-oberta-oferta-publica-contracte-fix
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1. Sol·licitud d'Admissió al procés de selecció i Declaració responsable (annex 1). 

Exemple del nom del document: ANNEX1. 

2. Curriculum Vitae en format lliure amb els apartats mínims: dades personals, 

formació i experiència dels darrers 30 anys. Nom del document: CV. És important que 

en el CV quedin reflectits els requisits d’experiència que estan inclosos en l’annex de 

descripció de les places (annex 4) per a poder verificar que la persona candidata ha 

desenvolupat les tasques del lloc de treball. 

3. *La documentació que acrediti els requisits generals d’accés (a, b i c) indicats al 

precedent punt 4 d’aquestes bases, que serà:  

- Acreditació de la titulació requerida (establerta en l’annex 4 segons les 

places). Nom del document: TITOLS 

- Fotocòpia del DNI/NIE. Exemple del nom del document: PEREZL_IDEN 

- En cas de no pertànyer a cap dels estats membres de la Unió Europea, permís 

de treball en vigor o en tràmit. 

4. Documentació acreditativa dels mèrits curriculars: adjuntar Annex 3 (Taula resum 

auto-puntuada dels mèrits curriculars seguint el barem de puntuació de l’Annex 2). 

Nom del document: MERITS.  

*No serà obligatori adjuntar les acreditacions dels mèrits. Tot i així, es podrà 

reclamar de forma aleatòria qualsevol document acreditatiu. En cas que la persona 

no pugui acreditar el mèrit requerit, serà motiu d’exclusió del procés de selecció.  

5. * Documentació acreditativa de l’experiència laboral en el mateix lloc de treball que 

a la funció convocada mitjançant certificat de serveis prestats en institucions 

públiques del SISCAT (o equivalents), amb la totalitat de dies treballats. Exemple del 

nom del document: CSP 

6. Certificat del dictamen de discapacitat legal reconeguda, en el seu cas. Nom del 

document: ALTRES. 

 
* Els professionals amb vinculació actual en el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, que ocupin 
una de les places convocades i ja hagin aportat aquesta documentació per a algun altre tràmit, no 
caldrà que acreditin els punts 3 i 5 (l’experiència externa sí caldrà acreditar-la). El CCS Parc Taulí 
es reserva el dret de demanar l’original de la titulació o el DNI de forma prèvia a la contractació.  
 
Es podran excloure, a decisió de l’Òrgan Tècnic de Selecció, aquelles sol·licituds que no aportin 
tota la documentació esmentada i no s’hagin presentat amb el contingut i forma indicats al 
MANUAL PER A LA INSCRIPCIÓ ON-LINE A UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ.  
 
Les comunicacions genèriques i ordinàries es faran a través de la pàgina web (únicament en 
supòsits excepcionals es podrà contactar directament amb les persones candidates).  
 
Per defecte, i per salvaguardar la privacitat de les persones candidates, en les publicacions de les 
actes apareixerà el número del DNI/NIE parcialment com a identificador personal o es podrà fer 
servir un codi alfanumèric únic i intransferible per a cada persona candidata. Només es publicarà 
el nom i cognoms d’aquells aspirants que siguin nomenats per ocupar la plaça. 
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Per a consultes es disposa l’adreça de correu electrònic: ofertapublica@tauli.cat. Les consultes 
seran ateses sempre que a l’assumpte del correu s’especifiqui la referència de la convocatòria. 
 
 
El termini d’inscripció (presentació de sol·licituds i enviament de documentació) serà fins a les 7h 
del dia 9 de març de 2023. Totes les sol·licituds posteriors a aquesta data i hora seran excloses. 
Els enllaços d’inscripció estan detallats a l’annex 4. 
 
5.2. FASE 2: COMPROVACIÓ DELS REQUISITS D’ACCÉS 
 
Superaran aquesta fase del procés aquells/es aspirants que compleixin el 100% dels requisits 
d’accés exigits en la convocatòria, sempre que aquests hagin estat degudament justificats en 
contingut i forma, seguint les indicacions del  les bases i al MANUAL PER A LA INSCRIPCIÓ ON-
LINE A UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ. Inclou aquells requisits que 
s'estigui en condicions d'obtenir abans de la data de publicació del llistat de prelació.  
 
Una vegada revisats els requisits d’accés, es publicarà a la web del Consorci un llistat provisional 
de les persones admeses i excloses, indicant per a cada aspirant quin ha estat el/els motiu/s de la 
seva exclusió. Es disposarà de 5 dies hàbils des de la publicació per presentar al·legacions, en el 
seu cas. L'estimació o no d'al·legacions finalitzarà amb la publicació en la web de la llista definitiva.  
 
*Com s’ha indicat anteriorment a l’apartat 4.4, excepcionalment, el requisit d’especialitat ha de 
ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin 
una de les places convocades des d’abans del 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta 
plaça estar habilitat legalment per exercir les funcions d’especialista. En cas d’adjuntar com a 
requisit el document que acrediti el tràmit d’homologació del títol, es permetrà continuar en el 
procés i considerar com a apte a la persona candidata sempre que estigui resolt en el moment de 
l’assignació de plaça.  
 
 
5.3. FASE 3: VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 
 
L'experiència es valorarà fins a un màxim de 30 anys des de la data de termini de presentació de 
sol·licituds de participació i documentació. S’entén per experiència valorable als efectes de la 
present convocatòria (a excepció de la consideració per a l’etapa 3) la prestada en institucions 
públiques del SISCAT (o equivalents) desenvolupant la mateixa funció i/o en la mateixa categoria 
professional. En el cas de professionals del grup 1 que hagin estat prestant funcions assimilables 
a les actuals, però en altres categories (per exemple, el grup 4) se’ls tindrà en compte tota la 
vinculació.  
 
La forma d’acreditar l’experiència externa serà mitjançant un certificat de serveis prestats. Al 
certificat haurà d’aparèixer, com a mínim, el nom del centre, el nom de la persona, la categoria i 
les dades de prestació dels serveis (és imprescindible que indiqui el nombre total de dies de 
vinculació).  
 
El temps es computarà per any treballat i el temps inferior a l’any de forma proporcional a raó de 
dies complerts. Cada 12 mesos complerts valdrà 1 punts directe.  
L’experiència al Parc Taulí es valorarà en les mateixes categories convocades i tindrà un valor 
multiplicador de 2 per les persones en situació de contractació fins a cobertura definitiva de la 

mailto:ofertapublica@tauli.cat
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plaça. En aquests casos no caldrà ser acreditada mitjançant certificat de serveis prestats, ja que 
es comprovarà la informació d’ofici.  
 
5.4. FASE 4: MÈRITS CURRICULARS 
 
En aquesta fase només es puntuaran els mèrits adjuntats en el moment de la realització de la 
inscripció i que: 

 S’hagin obtingut dintre del període avaluable (15 anys anteriors a la data de publicació 

de la convocatòria i posteriors a la titulació oficial requerida com a requisit). 

 Estiguin inclosos al “Barem de mèrits curriculars” de l’ANNEX 2. 

 S’hagin indicat en la taula de llistat de classificació de barems de l’ANNEX 3. 

La puntuació directa màxima dels mèrits serà de 15 punts. 
 
5.5. FASE 5: ENTREVISTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS CURRICULARS 
 

L’entrevista curricular consistirà, en funció dels mèrits i l’experiència presentades, en la valoració i 
verificació de les aptituds professionals de la persona candidata, així com de la seva trajectòria 
laboral, en tant en quant defineixen un perfil curricular determinat, per part de la direcció del Servei 
Assistencial o de Gestió on s’hagi d’ubicar la plaça i que podrà ser assistit per l’Òrgan Tècnic de 
selecció a efectes metodològics.  
 
La persona defensarà la seva candidatura, no de forma presencial, sinó a través de la documentació 
presentada. Com s’ha indicat anteriorment (apartat 5.1), per poder fer aquesta valoració, el CV ha de 
tenir explicat en detall els requisits i els elements a valorar exposats a l’annex 4 referents a les places. 
En el cas de llocs de treball que, en el seu detall, indiquin aspectes “a valorar”, seran posats en valor 
en aquesta fase, amb l’objectiu de valorar una major idoneïtat.  
 

5.6. FASE 6: ETAPES SEGONS TIPOLOGIA DE PLACES 
 
Les fases 1 a 5 són comunes a totes les convocatòries i, per transformar les puntuacions directes de 
les fases 3, 4 i 5 (mèrits curricular i experiència, i entrevista de mèrits) a puntuacions típiques, hi 
haurà dues opcions de transformació, en funció del número de places convocades i la concurrència 
de candidats per plaça: 

 
A)  Les puntuacions típiques quedaran compreses en una escala de 0 a 100 (a la qual s’aplicarà 

el percentatge corresponent a cada etapa) per prelacionar les persones candidates, de 

manera que a la persona amb la major puntuació directa se li atorgarà la màxima puntuació 

típica (100), a la persona amb menor puntuació directa se li atorgarà la menor puntuació 

típica (0) i, a la resta de candidats/es, la puntuació típica corresponent en funció de la 

puntuació directa obtinguda respecte a les persones candidates amb major i menor 

puntuació. 

B)  En cas que no hi hagi concurrència i/o el número de persones candidates sigui reduït, i a 

efectes de no distorsionar les escales, les puntuacions típiques tindran un màxim com a 

referència (100), que correspondrà al valor màxim de l’ítem a valorar, però no hi haurà una 

puntuació típica de 0 per defecte, si no que s’aplicarà una regla de 3 a la resta de persones 

candidates, a partir del valor màxim establert. 
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Es publicaran a la pàgina web del consorci els resultats obtinguts per cada aspirant. A partir de 
l'endemà de la publicació, es disposarà d'un termini de 5 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions 
i/o reclamacions, finalitzant aquest termini a les 14:00 hores del cinquè dia hàbil posterior al de la 
publicació. 

 
La Direcció de Recursos Humans, mitjançant l’Òrgan Tècnic de Selecció, decidirà sobre les al·legacions 
i, resoltes aquestes, elevarà a definitiu el llistat de puntuació de les persones candidates per a que es 
pugui continuar el procés de selecció, publicant a la web els resultats definitius obtinguts per cada 
aspirant. 

 
A continuació s’explicaran les especificitats tenint en compte el marc legal que engloba les diferents 
places a convocar: 
 

ETAPA 1 DE CONCURS: 
  
Aquesta etapa correspon a la convocatòria de les següents places:  

1. Places d’estabilització de plantilla derivades o no de lleis de pressupostos i de la pròpia llei 

20/2021 i publicades o no al DOGC i que hagin estat ocupades ininterrompudament per la 

mateixa persona des d’abans de l’1 de gener de 2016. 

2. Places estructurals, derivades o no de lleis de pressupostos i de la pròpia llei 20/2021 i 

publicades o no al DOGC però que hagin estat ocupades ininterrompudament per diferents 

persones amb caràcter temporal des d’abans de l’1 de gener de 2016.  

Aquestes places es regularan per un procés excepcional i per una sola vegada pel sistema únic de 
concurs de conformitat amb l’article 61.6 i 7 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que consistirà 
únicament en la valoració de mèrits, amb una distribució de pes específic per als elements valorables 
regulada a l’article 43 del codi de selecció i vinculació, i tot de conformitat amb la Disposició 
Addicional Sisena de la llei 20/2021. 

 
Atès que part de les places compreses a l’apartat 1 d’aquest article poden també estar compreses 
dins de les incloses a l’article 42 (places de taxa de reposició ordinària i d’estabilització de plantilla 
derivades de lleis de pressupostos de 2017, 2018, 2019 i 2020 en pròrroga pressupostària i 2021, així 
com les places d’estabilització extraordinària de la pròpia llei 20/2021), a l’annex 4 es detalla el tipus 
de procés que regula cadascuna de les places convocades.  

 
El llistat de places que s’assignaran en aquesta primera etapa son les que apareixen com a tipologia 
CONCURS en el annex 4 de places a convocar. Cal tenir en compte que, per l’objectiu d’estabilització 
de plantilla previst en la llei 20/2021, aquestes places no podran assignar-se a persones candidates 
amb vinculació de caràcter fix a l’organització. 
 
Tenint en compte les puntuacions directes obtingudes a les fases anteriors (valoració d’experiència, 
mèrits i l’entrevista de valoració de mèrits) s’elaborarà i publicarà un llistat de prelació per a 
l’assignació de places d’aquesta primera etapa, que serà aplicant els percentatges de la taula següent 
a les puntuacions típiques calculades segons el càlcul establert precedentment:  
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 Ponderació de cada fase 

GP Mèrits Curriculars Experiència Entrevista valoració 
mèrits curriculars 

 
Tots 

 
20% 

 

 
60% 

 
20% 

 
Les persones candidates que tinguessin requisits en tràmit d'assoliment els haurien d'haver presentat 
per convalidar els requisits d'admissió en qualsevol fase prèvia i com a màxim abans de la publicació 
del llistat definitiu de prelació. Aquest termini no serà prorrogable, i la no presentació de la 
documentació conforme el tràmit s'ha assolit, comportarà l'automàtica exclusió del procediment i la 
impossibilitat de passar a la fase d'assignació de plaça. 
 
A partir de l’assignació de les places disponibles a la fase 7 d’aquesta primera etapa, només 
continuaran en la següent etapa del procés les persones que en aquesta etapa 1 no hagin obtingut 
plaça en la fase d’assignació o que hagin decidit participar en la segona etapa per interès d’una plaça 
concreta (prèvia inscripció si escau). 
 

 
ETAPA 2 DE CONCURS-OPOSICIÓ:  

 
Aquesta segona etapa correspon a la convocatòria de les següents places: 

1. Les places de taxa de reposició ordinària i d’estabilització de plantilla derivades de lleis de 

pressupostos de 2017, 2018, 2019 i 2020 en pròrroga pressupostària i 2021, així com les places 

d’estabilització extraordinària de la pròpia llei 20/2021 i publicades al DOGC i que encara no 

hagin estat convocades operativament. 

2. Les places de taxa específica autoritzada per l’estat, estructurals, dotades pressupostàriament 

i ocupades ininterrompudament per una o varies persones i creades entre l’1 de gener de 

2018 (data límit establert a l’article 2.1 de la llei 20/2021) i la data d’entrada en vigor de la llei 

20/2021 (30 de desembre de 2021). 

Aquestes places es regularan per un procés de concurs oposició on la fase de concurs es valorarà com 
a mínim amb un 40% del total i d’aquesta valoració es tindrà en consideració majoritàriament 
l’experiència en el lloc convocat, amb una distribució de pes específic per als elements valorables 
regulada a l’article 42 del codi de selecció i vinculació, i tot de conformitat amb l’article 2 de la llei 
20/2021. 

 
Les places vinculades a aquesta segona etapa apareixen concretades en l’annex 4 com a concurs-
oposició etapa 2. 
 
Com s’ha especificat a l’apartat anterior, formaran part d’aquesta segona etapa aquelles persones 
que no hagin tingut assignada una plaça en la primera etapa o que hagin decidit participar en la 
segona etapa per interès d’una plaça concreta. 
  
La taula de ponderació de les fases d’aquesta segona etapa és la següent: 
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 Ponderació de cada fase 

GP Mèrits 
Curriculars 

Experiència Proves Avaluació 
Competencial 

Entrevista tècnica 

 
Tots 

 
10% 

 

 
35% 

 
25% 

 
30% 

 
Per a l’elaboració de la puntuació típica es tindran en compte les puntuacions directes de la fase 3 i 
4 (mèrits i experiència curricular) i les puntuacions tretes en les fases de proves i entrevista explicades 
a continuació:  
 
PROVES D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL  

 
Les proves d’avaluació competencial per a aquesta etapa tindran un pes diferent en funció de l’etapa. 
En aquest cas es tractarà d’una valoració psicotècnica.   

 
La realització d’aquestes proves serà presencial. La puntuació directe de les proves psicotècniques 
es determinarà en relació a l’ajust a perfil configurat prèviament.  
 
Malgrat aquestes proves no tindran per defecte una nota de tall que exclogui o permeti seguir 
participant en el procés, l’Òrgan Tècnic de Selecció es reserva el dret a contrastar, a la fase 
d’entrevista (i, si escau, mitjançant altres proves competencials definides ad hoc) els ítems que es 
presentin significativament desajustats en relació al perfil prèviament establert, per tal de validar si 
la persona candidata és idònia o no per continuar en el procés de selecció.  
 

 
REALITZACIÓ DE LES PROVES COMPETENCIALS 

 
Les proves se celebraran en un mateix dia (que serà anunciat en la publicació de la llista d’admesos i 
no admesos). Per a la correcta realització de les proves, les persones candidates hauran d’estar 15 
minuts abans de l’hora d’inici i com a condició indispensable per a poder participar en ella, els/les 
candidats/es hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de l'original del seu DNI o 
NIE o passaport. Una vegada iniciada la prova no es podrà incorporar cap altre persona. 

 
La manca d’identificació, inclosa la dels professionals de plantilla o la no presentació en els dies i 
hores assenyalats o la no realització de les proves (qualsevol d’elles), comportarà la pèrdua de tots 
els seus drets a participar en el procés. Els casos de força major, quedaran a criteri restrictiu del 
Tribunal.  

 
Les persones candidates disposaran d'un temps limitat per a emplenar les proves, el qual s'indicarà 
en el moment de la convocatòria a les mateixes.  
 
ENTREVISTA: 

 
L’entrevista tècnica consistirà en la valoració de les actituds, aptituds i valors professionals de la 
persona candidata, així com de la seva trajectòria laboral i experiència en l’àmbit de treball. En aquest 
punt es tindrà en compte el seu expedient laboral així com els èxits i aportacions dintre del seu àmbit 
laboral i el seu desenvolupament professional. Aquesta entrevista serà efectuada per la direcció  del 
Servei Assistencial o de Gestió segons la plaça.  
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A efectes de valoració, s’ha dissenyat un model d’entrevista semi-estructurada al que, 
addicionalment, i a criteri de la persona entrevistadora, es podrà afegir qualsevol pregunta que es 
consideri necessària per ajustar la valoració i puntuació dels ítems establerts. La finalitat de 
l’entrevista és identificar i conèixer el rendiment previ de totes les persones candidates (és a dir, el 
comportament laboral previ, sigui al Consorci o a qualsevol altre empresa o entitat, i rellevant pel 
lloc de treball a cobrir), per poder valorar la idoneïtat al lloc de treball, entenent aquesta idoneïtat 
com la “miscel·lània de competències personals i professionals, per sobre dels requisits acadèmics, 
que reuneix la persona candidata i que la fan la més adient d’entre les presentades per a la cobertura 
del lloc de treball concret”.  
 
Valoració: 
Amb la finalitat d’evitar desviacions i iniquitats per potencials subjectivitats en la valoració, les 
persones entrevistadores seguiran un guió normalitzat que consta d’unes preguntes definides 
prèviament amb diferents competències a avaluar i verificadors a observar en les respostes. 
Puntuaran cadascun d’ells conforme a la següent escala de valoració: 
 

 
Aquesta fase del procés té una ponderació total sobre el resultat final del 30%. 
 
VALORACIÓ FINAL 
Per formar part del llistat de prelació, caldrà haver obtingut una puntuació mínima global del 50% de 
la puntuació màxima del sumatori de l’entrevista i de les proves competencials.  
 
El sumatori de totes les puntuacions obtingudes ordenarà als/a les candidats/es finalistes per ordre 
de prelació, ja aplicat el percentatge de ponderació, quedant així ordenats/des de major a menor 
puntuació. Si una vegada ordenats/des els/les candidats/es finalistes es produís un empat entre 
ells/es, s’aplicaran els criteris detallats al Codi de Selecció i Vinculació vigent. 
 
Es publicaran a la pàgina web del consorci els resultats obtinguts per cada aspirant. A partir de 
l'endemà de la publicació, es disposarà d'un termini de 5 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions 
i/o reclamacions, finalitzant aquest termini a les 14:00 hores del cinquè dia hàbil posterior al de la 
publicació. 
 
Les persones candidates que tinguessin requisits en tràmit d'assoliment els haurien d'haver presentat 
per convalidar els requisits d'admissió en qualsevol fase prèvia i com a màxim abans de la publicació 

GRADUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES RESPOSTES DE CADA ITEM 

INSUFICIENT: Respostes bàsiques, parla sense conèixer o sense expressar detalls rellevants en 
relació als verificadors establerts.  

SUPERFICIAL: Respostes esquemàtiques i superficials encara que amb detalls, però només d’allò 
més rellevant  en relació als verificadors establerts. 

ESTÀNDARD: Resposta amb detall i que interactua amb l’entrevistador/a. S’evidencia 
coneixement de l’objecte de les funcions i la seva capacitat de prestar-ho amb garantia d’un nivell 
de qualitat correcte en relació als verificadors establerts. 

NOTABLE: Resposta detallista, coneix el contingut i la forma d’executar, la predisposició genera 
confiança. Les respostes projecten una prestació adequada al lloc de treball d’acord amb allò 
requerit i  en relació als verificadors establerts. 

EXCEL·LENT: Resposta detallada, amb ple coneixement del contingut, bona exposició, 
intel·ligible, seguretat, confiança, empatia. Les respostes projecten una prestació excel·lent al 
lloc de treball en relació als verificadors establerts. 
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del llistat definitiu de prelació. Aquest termini no serà prorrogable, i la no presentació de la 
documentació conforme el tràmit s'ha assolit, comportarà l'automàtica exclusió del procediment i la 
impossibilitat de passar a la fase d'assignació de plaça. 
 
La Direcció de Recursos Humans, que presideix l’Òrgan Tècnic de Selecció, decidirà sobre les 
al·legacions i, resoltes aquestes, elevarà a definitiu el llistat de persones candidates per a que es pugui 
procedir a l'assignació de plaça. 
 
Posteriorment a les al·legacions, es publicarà el llistat de prelació definitiu, que constarà de les 
persones candidates que passaran a la fase 7 per a l’assignació de les places de l’etapa 2.  
 
ETAPA 3 DE CONCURS-OPOSICIÓ:  
 
Aquesta tercera etapa correspon a la convocatòria de les places no assignades a les etapes 1 i 2, i que 
corresponen a places estructurals, dotades pressupostàriament, i creades amb posterioritat al 30 de 
desembre de 2021.  
 
Les places d’aquesta tercera etapa estan concretades en l’annex 4 com a concurs-oposició etapa 3. 
En aquesta última etapa podran participar totes les persones que no hagin aconseguit plaça en la 
fase d’assignació de l’etapa anterior i/o que s’hagin inscrit en les places que inclou aquesta darrera 
etapa.  
 
Per confeccionar el llistat de prelació d’aquesta tercera etapa es tindrà en compte com a base la 
puntuació directa de l’experiència i els mèrits (fase 3 i 4) i la de les proves competencials i de les 
entrevistes realitzades en l’etapa anterior.  
 
La valoració de l’experiència en aquesta etapa podrà incloure una puntuació addicional de fins a 15 
punts, degut a la valoració de qualsevol altre experiència més enllà de la desenvolupada en 
institucions públiques del SISCAT (o equivalent), i sigui o no similar a la de la plaça a la qual s’opta, 
incloent experiències disruptives o d’altres sectors que, a criteri de l’Òrgan Tècnic de Selecció i/o els 
responsables de l’àmbit, puguin considerar-se de forma argumentada de valor afegit per a l’exercici 
de les funcions del lloc de treball, o com a element potenciador de l’equip de treball al que s’integri 
la persona candidata, en base a l’adequació al perfil cercat. En aquest cas, l’experiència es valora 
d’una forma qualitativa, i no és igual a antiguitat ni a dies de vinculació. Aquesta puntuació addicional 
no tindrà un període propi d’al·legacions. 
 
Per tant, en aquesta etapa, l’experiència professional es ponderarà amb dos criteris de valoració de 
forma cumulativa, a efectes del càlcul de puntuació directe, que incrementarà el seu màxim en 15 
punts.  
 
A les puntuacions típiques calculades, s’aplicarà la següent taula de ponderació d’aquesta etapa:  
 

 Ponderació de cada fase 

GP Mèrits 
Curriculars 

Experiència Proves Avaluació 
Competencial 

Entrevista tècnica 

1 25% 
 

10% 35% 30% 
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5.6. FASE 7: ASSIGNACIÓ DE PLACES 

 
Les places seran assignades respectant l'ordre de prelació publicat per a cadascuna de les etapes, 
assignant a cada persona candidata la millor plaça en termes d'idoneïtat, entenent aquesta com la 
miscel·lània de competències personals i professionals, per sobre dels requisits acadèmics, que 
reuneix la persona candidata i que la fan la més adient d’entre les presentades per a la cobertura del 
lloc de treball concret. 
 
En el cas de que la persona aspirant hagi marcat a l’ANNEX 1 que no vol ser avisada per jornades 
inferiors als 100%, arribat el moment i el seu número de prelació, es consultarà les places disponibles 
i si només queden places amb jornades parcials, la persona no serà avisada, passant al següent 
número de prelació del llistat. 
 
Amb la llista prelacionada amb totes les valoracions, l’Òrgan Tècnic de Selecció efectuarà una 
proposta d’assignació, essent possible que compti amb el parer de la persona candidata si no s’ha 
obtingut suficient informació de la documentació aportada o del propi procés.  
 
Per al supòsit que una persona candidata potencialment adjudicatària d'una plaça en aquestes 
convocatòries fos un/a professional intern/a que ja tingués la consideració de fix per haver 
concorregut a una convocatòria anterior i hagués guanyat plaça del mateix Grup Professional, en 
aquest cas, la proposta de la nova plaça comporta l’abandonament definitiu de la seva plaça de 
procedència, essent possible que aquesta plaça que deixa passi a formar part de la convocatòria de 
les places definitives i que pugui ser proposada perquè sigui ocupada per persones que hagin 
concorregut a aquest mateix procediment, de forma que s’apliqui la màxima optimització del procés. 
 
Amb la proposta efectuada, en funció de si es tracta d’una convocatòria de concurrència a pluralitat 
de places o a llocs o places singulars, es presentarà a una comissió de tres persones de la 
representació social per al seu coneixement previ i efectes, i s’elaborarà la proposta a elevar al 
Tribunal d’Avaluació. 
 
RESULTAT DEL PROCÉS 
 
Tancada la proposta de prelació i la preassignació de places, i escoltada la representació social en el 
procediment en que hi participi, l’OTS elevarà al Tribunal el resultat del procés exposant les diferents 
fases i subfases realitzades, així com les al·legacions formulades, en el seu cas, i les resolucions 
adoptades. En aquesta sessió del Tribunal Avaluador podrà plantejar totes les qüestions que 
consideri, apartant-se de la proposta de l’òrgan tècnic de selecció en allò que motivadament estimi i 
amb la potestat de retrotreure les actuacions a qualsevol moment del procés. 
 
La prelació presentada pot incorporar una llista de reserva amb els candidats que, havent superat la 
puntuació considerada com mínima, no han estat classificats entre els que poden obtenir plaça tenint 
en consideració el número de vacants convocades. Aquesta llista de reserva per a la contractació fixa, 
només tindrà valor per al cas que un candidat, abans de ser nomenat pel Consell de Govern renunciï 
al seu nomenament, cas en el qual s’incorporaran les persones de la llista de reserva per ordre de 
classificació dels àmbits de què es tracti si existeix aquesta diferenciació. 
 
No obstant això, en els processos en què l’assignació comporta dificultats logístiques perquè la 
naturalesa, modalitat, jornada o torn de les places són diferents, la llista de reserva només actuarà si 
la persona que renuncia permet l’entrada del “reservista” sense distorsionar la preassignació 
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efectuada. Si la distorsiona (és a dir, si substituint al renunciant, el reservista entraria a ocupar una 
plaça que hagués pogut ocupar una persona classificada amb més puntuació que el reservista), 
aquesta llista de reserva no entrarà en funcionament. Per tant, en aquests casos la renúncia dels 
candidats s’hauria de produir amb temps suficient per poder efectuar la preassignació i, per tant, 
abans de la sessió del Tribunal Avaluador. De no efectuar-se en aquests casos la renúncia abans 
d’aquesta sessió, aquesta plaça quedarà vacant i la seva cobertura només podrà fer-se amb d’altres 
modalitats contractuals fins que operi una nova convocatòria fixe.  
 
L’acord de nomenament o ratificació de candidats proposats per la Direcció General que efectuï el 
Consell de Govern, en uns casos (si no genera distorsió la nova assignació), i l’acta de la sessió del 
Tribunal Avaluador en d’altres (si genera distorsió), deixa sense efecte la llista de reserva i qualsevol 
renúncia posterior o la no presa de possessió de la plaça per alguna de les persones nomenades 
generarà una vacant.  
A efectes de terminis s’estableix que la renúncia sortirà efectes a l’endemà hàbil de la data de la seva 
rebuda al registre del Consorci. Per tant, serà necessari que la data de renúncia hagi estat notificada 
al registre del Consorci com a mínim el dia hàbil anterior al de la celebració de la sessió de Consell de 
Govern en el cas de places quina assignació no generés cap distorsió o el dia abans de la celebració 
del Tribunal Avaluador si sí la generés. 
 
Efectuat pel Tribunal Avaluador el debat pertinent i d’estar d’acord amb la proposta o amb les 
matisacions introduïdes que consideri, es redactarà una acta proposta d’idoneïtat respecte a la 
persona o persones que es considera/en tributària/es de contractació, atenent a que hagi/n estat 
la/les millor/s valorada-es /puntuada-es en la suma de les fases del procediment i es presentarà a la 
direcció general. 
 
 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ I BOSSA DE RESERVA 
 
La Direcció General, després de l'anàlisi de la informació aportada pel Tribunal Avaluador sobre el 
procés de selecció que li hagi presentat l’Òrgan Tècnic de Selecció, aprovarà mitjançant resolució la 
proposta d’idoneïtat respecte les persones tributàries de contractació, que es publicarà en la pàgina 
web del consorci.  
 
Front a la resolució de la direcció general hi cap recurs d’alçada davant el Consell de Govern del 
Consorci, previ al contenciós administratiu, i dins del mes següent a la data de publicació. 
 
Les persones candidates que no obtinguin plaça fixa podran passar a formar part d’una bossa de 
reserva que, sense constituir un llistat prelacionat, restarà a criteri de l’àmbit de Selecció, de Recursos 
Humans del CCS Parc Taulí. Aquesta bossa permetrà oferir un contracte amb vinculació alternativa a 
la modalitat fixe, com poden ser cobertures de contingències o per substitució fins a la cobertura 
definitiva de la plaça, segons les necessitats de cobertura i atenent a la major idoneïtat.  
 
Atès que totes les contractacions fixes, d’acord amb els estatuts del Consorci, han de ser ratificades 
formalment pel Consell de Govern a la següent sessió que es celebri, es portarà a aquesta, sense 
perjudici que el Consell de Govern mantingui la seva qualitat d’òrgan resolent dels recursos d’alçada 
que contra la resolució de la direcció general es puguin presentar. L’acord de ratificació formal de 
Consell de Govern fitxarà la data d’inici de contractació fixa de les persones seleccionades. 
 
S'establirà un període de prova per a les persones contractades com a conseqüència del procés de 
selecció, en els termes establerts en el conveni col·lectiu. 
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6. TRIBUNAL AVALUADOR 

 
El Tribunal Avaluador que s'ha constituït per a aquest procés de selecció de conformitat amb el Codi 
de Selecció i Vinculació està integrat pels següents membres: 
 

GP1 

Presidència Titular Direcció Assistencial 

Vocals 

Titular Direcció Clínica, o d’Àrea de la plaça/ces convocada/es 

Titular Direcció de Recursos Humans 

Titular Direcció del Servei Assistencial del que es tracti 

Titular 1 membre assistencial nomenat per la Direcció General 

Titular 
1 membre nomenat per l’Associació Professional de Facultatius (APF) que actua a 

títol personal 

Titular 

Addicionalment es podrà sol·licitar que nomenin un membre del Tribunal que 

actuï a títol personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Servei Català de 

la Salut, al Col·legi Professional o Societat Mèdica relacionada amb la plaça (si 

haguessin de diferents especialitats i participessin diferents societats científiques 

cada vocal només tindrà veu i vot sobre les places relacionades amb l’especialitat 

de la seva societat científica. El/la president/a del Tribunal ho deixarà clar abans 

de començar la sessió). 

Vocals sense vot Titular Un membre del Comitè d’Empresa (preferentment del mateix grup professional)  

Secretari/a sense vot Titular Tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans. 

 
Tots els membres del Tribunal actuaran amb independència i a títol personal, sense poder consultar 
la seva decisió a cap òrgan aliè al mateix. El Tribunal serà l'òrgan col·legiat encarregat d'avaluar a les 
persones aspirants i proposar l'elecció de les que consideri més adequades per a ocupar els llocs 
objecte de la convocatòria. Les seves actuacions s'hauran d'adaptar al que estableix la legislació 
aplicable al Consorci, a aquestes Bases i, supletòriament, al Codi de Selecció.  
 
El Tribunal es podrà assistir de lÒrgan Tècnic de Selecció presidit per la Direcció de Recursos Humans 
per a resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases d'aquesta convocatòria, 
així com la forma d'actuació en els casos no previstos en les mateixes. 
 
El Tribunal es podrà assistir en qualsevol fase del procés selectiu d’una o diverses persones, internes 
o externes al consorci, en qualitat d'assessors/es o tècnics/ques, que comptarà/an amb veu però 
sense vot.  
 
Cada membre titular podrà nomenar una persona substituta tant en cas de preveure la seva 
d'absència com d'absència sobrevinguda.  
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8. REALITZACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

Aquest procés de selecció es portarà a terme des de l’àmbit de Recursos Humans que crearà en el 
seu si un Òrgan Tècnic de Selecció. En qualsevol cas, els membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció i del 
Tribunal Avaluador hauran de supervisar en tot moment el transcurs del procés per a assegurar el 
compliment de les bases de la convocatòria i el correcte desenvolupament i aplicació del 
procediment de contractació de l'empresa. 
 
Per donar compliment al principi de celeritat que introdueix la llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, afegint l’apartat 3 de 
l’article 11 de l’EBEP i aplicable per analogia al Consorci (Disposició Addicional 1era del mateix text 
legal) i l’article 14.2 del Codi de Selecció i Vinculació, l’Òrgan Tècnic de Selecció podrà unificar i/o 
eliminar fases, simplificar el procediment o efectuar la publicació unificada de resultats, així com el 
període de formular al·legacions; amb la finalitat d’agilitzar els processos que ho permetin per les 
seves característiques específiques i/o en funció de la concurrència, i en ares al principi d’economia 
processal.  
 

9. PERSONES ASPIRANTS AMB DISCAPACITACIÓ 
 

La persona amb una discapacitació legal reconeguda d’un grau del 33% o superior pot demanar 
l’adaptació i indicar-ne els motius per a l’adequació de temps i mitjans materials necessaris per 
realitzar les proves previstes a la convocatòria. A l’efecte, haurà de presentar un dictamen vinculant 
de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials, expedit per l’equip multiprofessional 
competent, d’acord amb el que preveu el Decret 66/1999, de 9 de març del Departament de la 
Presidència de la Generalitat. 
 

El dictamen caldrà sol·licitar-lo durant el termini previst per fer la inscripció i es podrà presentar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins 15 dies desprès a la data de 
publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. 
 

La persona amb discapacitació legal reconeguda que no sol·liciti l’adaptació i/o adequació per a la 
realització de les proves serà admesa en les mateixes condicions que les de la resta de persones 
aspirants, sense perjudici que una vegada hagi superat el procés selectiu, hagi d’acreditar igual que 
la resta d’aspirants, la seva capacitat funcional per desenvolupar les funcions pròpies de l’exercici 
professional de la categoria a la qual opta. 
 

10. IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 

La present convocatòria tindrà en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en 
referència a l’accés a l’ocupació, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones. 

11. IGUALTAT D’OPORTUNITATS, NO DISCRIMINACIÓ I ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

D’acord amb el que preveu l’article 42.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, de conformitat amb el contingut de l’article 59, per remissió expressa de la Disposició 
Addicional Primera, ambdós, del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es reservarà un 7% de places en les 
convocatòries d’ocupació publica per tal de ser cobertes entre persones amb discapacitat, 
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considerant com a tals les definides a l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat 
i sempre que superin el procés selectiu i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb 
l’acompliment de les tasques. 
 

12. RECURS 

La Direcció General aprovarà, mitjançant resolució, la proposta de persones idònies tributàries per a 
la contractació,  que es publicarà en la pàgina web del consorci.  
Front a la resolució de la direcció general hi cap recurs d’alçada davant el Consell de Govern del Consorci, 
previ al contenciós administratiu, i dins del mes següent a la data de publicació.  

Contra els actes de tràmit, els/les aspirants podran formular, durant el procés selectiu, totes les 
al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració, amb els terminis contemplats en 
aquestes bases. 

13. PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades personals que facilitin les persones aspirants seran tractades pel CCS Parc Taulí amb la 
finalitat de gestionar el processos de selecció objecte d’aquesta convocatòria i d’informar de futures 
ofertes laborals, finalitzada la qual serà destruïda, excepte els candidats que passin a formar part de 
la llista de reserva, cas en el qual les dades s’incorporaran al fitxer de Recursos Humans del CCS Parc 
Taulí.  

Els/les candidats/es podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitar i oposició, 
reconeguts en el reglament 2016/679 del Parlamento Europeo relatiu a la protecció de las persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades pot 
adreçar-se per exercir els seus drets a través del Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit 
a la següent adreça electrònica: dpd@tauli.cat  

14. DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

 
Tota aquella documentació adjuntada es conservarà, des del moment de la inscripció i com a màxim 
en un termini d’un any, llevat de concurrència d’una altra obligació legal. Passat aquest termini, el 
sistema, automàticament, eliminarà tant els arxius, com la pròpia inscripció. 
 
 

De conformitat amb allò establert a l'article 20.1 apartat h) dels vigents estatuts del Consorci, amb 
el Codi de Selecció i Vinculació, i amb la delegació en la Direcció de Recursos Humans peticionada 
per la Direcció General i aprovada pel Consell de Govern a la seva sessió de 21 de desembre de 
2022, per a l'aprovació de les bases que hagin de regir la present convocatòria, procedeixo a 
l'aprovació de les presents BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ FIX que seran d'aplicació als procediments de selecció de places de conformitat 
amb l'Acord de Consell de Govern de data 21 de desembre de 2022.  
 
 
 
Antoni Llamas Losilla 
Director de Recursos Humans 
Modificacions a, Sabadell 8 de febrer de 2023 

mailto:dpd@tauli.cat


 

ANNEX 1: SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

DADES PERSONALS DEL/ DE LA SOL·LICITANT 

DNI/NIE:                                                         
 

1r. Cognom:                                                    2n. Cognom:                                                    Nom: 
 

 

☐  Marcant aquesta casella sol·licito a l’Òrgan Tècnic de Selecció, havent arribat al meu número 
de prelació en la fase d’assignacions, no ser avisat/da per oferir-me una plaça amb menys del  
100% de la jornada laboral. 
 
El/la sotasignat/da, demana la seva admissió al procés de selecció descrit en aquesta 
sol·licitud i DECLARA DE FORMA EXPRESSA I INDUBITADA: 
 
1er.- Que ha llegit les bases de la present convocatòria, acceptant les seves condicions i que 
reuneix tots els requisits exigits.   
 
2n.- Que són certes les dades consignades i les que ha fet constar al seu Currículum Vitae així 
com vertaderes les còpies documentals dels mèrits, i que es compromet a la demostració 
documental que sigui requerida. 
 
3r.- Que no ha estat separat/a, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes i no es trobo en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o 
càrrecs públics per resolució judicial ni tinc cap impediment legal per accedir a l'ocupació 
pública. 
 
4t.- En el cas de no posseir la nacionalitat espanyola, que no es trobo inhabilitat/ada o en situació 
equivalent ni ha estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, 
l'accés a l'ocupació pública. 
 
5è.- Que en cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota alguna 
causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al consorci 
(o l'entitat de que es tracti), abans de formalitzar el corresponent contracte de treball procedirà 
a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat. 
 
6è.- Què dono el meu consentiment en el tractament de dades personals per aquest 
procediment i que soc coneixedor/a del que s’indica a l’apartat sobre protecció de dades que es 
recull a les bases d’aquesta convocatòria. 
 
 
 

SIGNATURA i DATA 

 
 
 
 
Sabadell, a           de/d’                        de 202 

 



BAREM MÈRITS CRITERIS 

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ GP1, 

GP2, GP4 i GP5

Màx 15p

PUNTUACIÓ 

GP3, 6 i 7

Màx 7p

Doctorat Premi extraordinari Per titulació 6

Cum Laude 5

Excel.lent 4

Notable 3

Aprovat 2

Màster Oficial (entre 60 i 120 crèdits ECTS)

(Acreditat per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, ANECA)

Qualsevol universitat registrada al RUCT i modalitat Per titulació 2,5

Màster Propi (entre 60 i 120 crèdits ECTS)
Universitat Pública/Privada presencial/semipresencial Per titulació 2

Universitat Privada on-line 1,5

Postgrau (entre 30 i 60 crèdits ECTS) Universitat Pública/Privada presencial/semipresencial Per titulació 1

Universitat Privada on-line 0,75

Cursos especialització (entre 1 i 29 crèdits ECTS)
Igual que la resta, estudis realitzats en una Universitat 

registrada al RUCT
Per titulació 
(màxim 1 per any)

0,3

FORMACIÓ CONTINUADA (Veure AJUDA AL BAREM DE MÈRTIS 

FORMATIUS al final de l'annex)

1r nivell (acreditada per alguna entitat reconeguda) De 0 a 25 hores Per activitat 0,15 0,15

De 26 a 50 hores 0,2 0,2

De 51 a 75 hores 0,3 0,3

De 76 a 100 hores 0,4 0,4

Més de 100 hores 0,5 0,5

2n nivell (avalada per entitat reconeguda o autoritzada pel SEPE) De 0 a 25 hores Per activitat 0,113 0,113

De 26 a 50 hores 0,150 0,150

De 51 a 75 hores 0,225 0,225

De 76 a 100 hores 0,300 0,300

Més de 100 hores 0,375 0,375

3r nivell (entitats específiques) De 0 a 25 hores Per activitat 0,084 0,084

De 26 a 50 hores 0,113 0,113

De 51 a 75 hores 0,169 0,169

De 76 a 100 hores 0,225 0,225

Més de 100 hores 0,281 0,281

4at nivell (altra formació reconeguda pel SNS) De 0 a 25 hores Per activitat 0,063 0,063

De 26 a 50 hores 0,084 0,084

De 51 a 75 hores 0,127 0,127

De 76 a 100 hores 0,169 0,169

Més de 100 hores 0,211 0,211

ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I JORNADES

(amb crèdits de formació continuada s'hauran de valorar en 

l'apartat de formació continuada)

Sense crèdits de formació continuada. Per activitat 0,120 0,120

TITULACIONS ACADÈMIQUES REGLADES 
De rang igual o superior al requisit del procés. 

Vinculada a la funció / no.
Per titulació 1 1

ACTIC BÀSIC / COMPETIC NIVELL 1 (*només valorable 

pel GP7)
Per titulació 0,2 0,2

ACTIC MITJÀ / COMPETIC NIVELL 2 Per titulació 0,4 0,4

ACTIC AVANÇAT  / COMPETIC NIVELL 3 Per titulació 0,6 0,6

ALTRES MÈRITS: Idiomes oficials segons el sistema Europeu i 

Xinès (HSK).

Cada nivell a partir del B2 inclòs, a excepció del Català 

que puntua a partir del C2 inclòs.
Per nivell i idioma 0,6 0,6

ACTIVITAT DOCENT

Capítol de llibre (1r, 2n o 3r autor/a) / (co-autor/a) Per activitat 0,5/0,25 0,5/0,25

Traducció Capítol de llibre 0,2 0,2

Llibre (autor/a) 1 1

ACTIVITAT DOCENT

Impartició a titulacions de formació especialitzada
Màsters, postgraus, cursos d'especialització amb 

ECTS

Direcció / Coordinació Per activitat 0,4 0,4

Docència Per activitat 0,3 0,3

Col·laboració docent (part pràctica) Per any 0,1 0,1

Impartició a titulacions de formació continuada:

- Direcció / Coordinació (veure Annex)

1r nivell (acreditada per alguna entitat reconeguda) De 0 a 25 hores Per activitat 0,019 0,019

De 26 a 50 hores 0,038 0,038

De 51 a 75 hores 0,075 0,075

De 76 a 100 hores 0,094 0,094

Més de 100 hores 0,113 0,113

2n nivell (avalada per entitat reconeguda o autoritzada pel SEPE) De 0 a 25 hores Per activitat 0,014 0,014

ANNEX 2 - BAREM MÈRITS SEGONS GRUP PROFESSIOAL

CERTIFICACIÓ ACTIC/COMPETIC (excepte pel GP7, només 

valorable nivells 2 i 3) (COMPETIC inicial no valorable en cap cas)

FORMACIÓ ESPECIALITZADA (impartida per universitats registrades al Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT) del Ministerio de Universidades)

ACADÈMICS

PUBLICACIONS NO LLIGADES A RECERCA

(Puntuaran únicament amb ISBN)



De 26 a 50 hores 0,028 0,028

De 51 a 75 hores 0,056 0,056

De 76 a 100 hores 0,070 0,070

Més de 100 hores 0,084 0,084

3r nivell (entitats específiques) De 0 a 25 hores Per activitat 0,011 0,011

De 26 a 50 hores 0,021 0,021

De 51 a 75 hores 0,042 0,042

De 76 a 100 hores 0,053 0,053

Més de 100 hores 0,063 0,063

4at nivell (altra formació reconeguda pel SNS) De 0 a 25 hores Per activitat 0,008 0,008

De 26 a 50 hores 0,016 0,016

De 51 a 75 hores 0,032 0,032

De 76 a 100 hores 0,040 0,040

Més de 100 hores 0,047 0,047

- Docència

1r nivell (acreditada per alguna entitat reconeguda) De 0 a 25 hores Per activitat 0,25 0,25

De 26 a 50 hores 0,5 0,5

De 51 a 75 hores 1 1

De 76 a 100 hores 1,25 1,25

Més de 100 hores 1,5 1,5

2n nivell (avalada per entitat reconeguda o autoritzada pel SEPE) De 0 a 25 hores Per activitat 0,188 0,188

De 26 a 50 hores 0,375 0,375

De 51 a 75 hores 0,750 0,750

De 76 a 100 hores 0,938 0,938

Més de 100 hores 1,125 1,125

3r nivell (entitats específiques, segons annex) De 0 a 25 hores Per activitat 0,141 0,141

De 26 a 50 hores 0,281 0,281

De 51 a 75 hores 0,563 0,563

De 76 a 100 hores 0,703 0,703

Més de 100 hores 0,844 0,844

4at nivell (altra formació reconeguda pel SNS) De 0 a 25 hores Per activitat 0,105 0,105

De 26 a 50 hores 0,211 0,211

De 51 a 75 hores 0,422 0,422

De 76 a 100 hores 0,527 0,527

Més de 100 hores 0,633 0,633

- Col·laboració docent (part pràctica)

1r nivell (acreditada per alguna entitat reconeguda) De 0 a 25 hores Per activitat 0,013 0,013

De 26 a 50 hores 0,025 0,025

De 51 a 75 hores 0,050 0,050

De 76 a 100 hores 0,063 0,063

Més de 100 hores 0,075 0,075

2n nivell (avalada per entitat reconeguda o autoritzada pel SEPE) De 0 a 25 hores Per activitat 0,009 0,009

De 26 a 50 hores 0,019 0,019

De 51 a 75 hores 0,038 0,038

De 76 a 100 hores 0,047 0,047

Més de 100 hores 0,056 0,056

3r nivell (entitats específiques, segons annex) De 0 a 25 hores Per activitat 0,007 0,007

De 26 a 50 hores 0,014 0,014

De 51 a 75 hores 0,028 0,028

De 76 a 100 hores 0,035 0,035

Més de 100 hores 0,042 0,042

4at nivell (altra formació reconeguda pel SNS) De 0 a 25 hores Per activitat 0,005 0,005

De 26 a 50 hores 0,011 0,011

De 51 a 75 hores 0,021 0,021

De 76 a 100 hores 0,026 0,026

Més de 100 hores 0,032 0,032

Impartició a titulacions de formació acadèmica reglada (inclou 

residents)
Tutor_a acreditat Per curs 1 1

Col·laboració docent Per any 0,5 0,5

Autor_a de material formatiu (en el marc d'una activitat formativa 

inclosa en algun dels apartats anteriors)
De 0 a 25 hores Per activitat 0,225 0,225

De 26 a 50 hores 0,450 0,450

De 51 a 75 hores 0,900 0,900

De 76 a 100 hores 1,125 1,125

Més de 100 hores 1,350 1,350

Professorat associat clínic Professorat associat mèdic Per curs 0,5

Professorat associat permanent 0,75

ACTIVITAT DE RECERCA I ALTRES MÈRITS CIENTÍFICS

PROJECTES DE RECERCA (amb memòria final i aprovat pel CEIC

Projecte unicèntric Investigador_a Principal / Col·laborador_a Per projecte 0,6 / 0,3 0,6 / 0,3

Projecte multicèntric (com a centre de referència) Investigador_a Principal / Col·laborador_a 0,75 / 0,4 0,75 / 0,4

PUBLICACIONS DE RECERCA (Amb IF / Indexades a PubMed, JSR)

Original 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per publicació 0,75 0,75

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,9 0,9

Coautor àmbit nacional  0,563 0,563

Coautor àmbit internacional 0,675 0,675

Participació grup de treball àmbit nacional 0,281 0,281



Participació grup de treball àmbit internacional 0,338 0,338

Cartes científiques 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per publicació 0,5 0,5

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,4 0,4

Coautor àmbit nacional  0,375 0,375

Coautor àmbit internacional 0,300 0,300

Participació grup de treball àmbit nacional 0,188 0,188

Participació grup de treball àmbit internacional 0,150 0,150

Revisió revista 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional 
Per publicació i 

any
0,4 0,4

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,3 0,3

Coautor àmbit nacional  0,300 0,300

Coautor àmbit internacional 0,225 0,225

Participació grup de treball àmbit nacional 0,150 0,150

Participació grup de treball àmbit internacional 0,113 0,113

Comunicacions 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per publicació 0,15 0,15

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,2 0,2

Coautor àmbit nacional  0,113 0,113

Coautor àmbit internacional 0,150 0,150

Participació grup de treball àmbit nacional 0,056 0,056

Participació grup de treball àmbit internacional 0,075 0,075

PREMIS I DISTINCIONS (a títol individual)

D'entitats oficials 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per premi 0,15 0,15

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,2 0,2

Coautor àmbit nacional  0,113 0,113

Coautor àmbit internacional 0,150 0,150

Participació grup de treball àmbit nacional 0,056 0,056

Participació grup de treball àmbit internacional 0,075 0,075

De societats científiques 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per premi 0,1 0,1

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,15 0,15

Coautor àmbit nacional  0,09 0,09

Coautor àmbit internacional 0,1 0,1

Participació grup de treball àmbit nacional 0,08 0,08

Participació grup de treball àmbit internacional 0,09 0,09

BEQUES A PROJECTES DE RECERCA

D'entitats oficials 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per beca 0,2 0,2

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,25 0,25

Coautor àmbit nacional  0,150 0,150

Coautor àmbit internacional 0,188 0,188

Participació grup de treball àmbit nacional 0,075 0,075

Participació grup de treball àmbit internacional 0,094 0,094

De societats científiques 1r, 2n, 3r autor àmbit nacional Per beca 0,15 0,15

1r, 2n, 3r autor àmbit internacional 0,2 0,2

Coautor àmbit nacional  0,1 0,1

Coautor àmbit internacional 0,15 0,15

Participació grup de treball àmbit nacional 0,07 0,07

Participació grup de treball àmbit internacional 0,09 0,09

ALTRES PUBLICACIONS (manuals, guies, protocols, trajectòries, 

plans de cures, procediments, etc) 

Aprovades pel Comitè institucional corresponent o un 

organisme oficial
Per publicació 0,1 0,1

ALTRES MÈRITS CURRICULARS RELACIONATS AMB LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL A VALORAR PER A LA COMISSIÓ 

TÈCNICA



Nivell Criteris

Acreditada per alguna de les entitats següents:

Universitats i Instituts Universitaris dels estats membres de la Unió Europea. No 

podrà ser puntuada la formació que formi part d’una titulació acadèmica reglada 

ja finalitzada.

Col·legis professionals

Societats científiques

Patronals i entitats de formació vinculades (per exemple: UCF -Unió Consorci 

Formació-)

Entitats sanitàries del sector (Públiques i privades -hospitals, atenció primària, 

atenció a la dependència-)

Administració pública (estatal, comunitats autònomes, diputacions, organismes 

locals o comarcals....)

Centres que imparteixen formació reglada i reconeguts pel Departament 

d’ensenyament

Avalada per alguna de les entitats del 1r nivell, és a dir, l’entitat no emet el 

certificat, però sí autoritza l’ús del seu logotip per a aquella activitat formativa.

Impartida i acreditada per entitats autoritzades pel SEPE. L’acreditació d’aquest 

mèrit haurà d’anar acompanyada d’un document que permeti identificar 

l’esmentada autorització, a tal efecte serà vàlid una impressió del resultat de la 

cerca en la següent pàgina web: 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBu

scadorCentros.do

3er
Impartida i acreditada per les entitats reconegudes de forma específica al barem 

de cada convocatòria o aquelles reconegudes en altres processos de Recursos 

Humans (ex: CAF)

4at Qualsevol altra formació continuada no inclosa als anteriors nivells però que 

estigui reconeguda pel Sistema Nacional de Salut.

1r

2n

La formació continuada presencial, mixta o teleformació tindrà una escala de puntuació de 4 

nivells detallats a la taula següent. La formació acreditada com “a distància” es valorarà amb la 

puntuació establerta per al 4at nivell, sempre que al certificat hi consti alguns dels logotips dels 

centres i entitats que inclou la taula de criteris.

Agrupació per nivell formatius

AJUDA AL BAREM DE MÈRITS FORMATIUS

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/EntradaBuscadorCentros.do


 
 

ANNEX 3: INDEX DE RECULL DE MÈRITS 
 

INDICAR 
TIPUS DE 
MÈRIT: 
FORMACIÓ, 
RECERCA, 
DOCÈNCIA 

ANY 
REALITZACIÓ  

TITOL DE L’ACTIVITAT 
HORES / 
ACTIVITAT 

CENTRE 
D’IMPARTICIÓ/ 

REALITZACIÓ 

PUNTUACIÓ 
SEGONS BAREMS 

(ANNEX 2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
* En cas de disposar de més mèrits, afegir un altre full com 
aquest. 

TOTAL PUNTUACIÓ 
 

 



1 
 

ANNEX 4: INSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL I REQUERIMENTS ESPECÍFICS 

 

 

ÍNDEX DE SERVEIS/ÀMBITS AMB OFERTA DE PLACES 

 
 
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA INSCRIPCIÓ .......................................................................................................... 3 

Servei de Dermatologia ..................................................................................................................................................... 4 

Servei d’Anatomia Patològica ........................................................................................................................................... 4 

Servei d’Endocrinologia .................................................................................................................................................... 5 

Servei d’Hematologia ........................................................................................................................................................ 5 

Servei de Neurocirurgia .................................................................................................................................................... 6 

Servei d’Urologia ............................................................................................................................................................... 6 

Servei de Nefrologia .......................................................................................................................................................... 7 

Servei Malaties Infeccioses ............................................................................................................................................... 7 

Servei de Reumatologia .................................................................................................................................................... 9 

Servei de Medicina Interna ............................................................................................................................................. 10 

Unitat Pacient Crònic Complex ....................................................................................................................................... 10 

Servei d’Oncologia .......................................................................................................................................................... 11 

Servei de Otorrinolaringologia ........................................................................................................................................ 12 

Servei de Medicina Física i Rehabilitació ........................................................................................................................ 13 

Servei de Laboratori ........................................................................................................................................................ 13 

Servei de Pneumologia ................................................................................................................................................... 15 

Servei de Neurologia ....................................................................................................................................................... 16 

Servei de l’Aparell Digestiu ............................................................................................................................................. 18 

Servei de Medicina Nuclear ............................................................................................................................................ 19 

Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer .......................................................................................................................... 20 

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial ...................................................................................................................................... 20 

Servei de Cardiologia ...................................................................................................................................................... 20 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-Unitat de Convalescènica .............................................................................................. 25 

Àrea Sociosanitària - Llarga estada-Psicogeriatria .......................................................................................................... 26 

Àrea Sociosanitària - Unitat del Pacient Crònic Complex (UPCC) ................................................................................... 26 

Àrea Sociosanitària - Geriatria – Unitat Geriàtrica Aguts (UGA) ..................................................................................... 27 

Àrea Sociosanitària - UFISS Geriàtrica ............................................................................................................................ 27 

Àrea Sociosanitària - Cures Pal·liatives ........................................................................................................................... 27 

Àrea Sociosanitària - PADES ............................................................................................................................................ 27 

Àrea Sociosanitària – PSICOLOGIA Cures Pal·liatives ...................................................................................................... 27 

Servei de Cirurgia Pediàtrica ........................................................................................................................................... 28 

file://///P-FITXERS1/DISCFITXERS1/BD/DP/RRHH/Seleccio/03%20Processos%20PLACES%20FIXES/NOVES%20BASES/REDACCIO%20BASES/ANNEXOS/ANNEX%204_GRAELLA%20REQUISITS/GP1_ANNEX4_POST%20REVISIO.docx%23_Toc126676539


2 
 
Servei de Diagnòstic per la Imatge .................................................................................................................................. 28 

Centre d’Atenció a la Discapacitat .................................................................................................................................. 32 

Servei de Farmàcia .......................................................................................................................................................... 32 

Servei de Cirurgia Vascular ............................................................................................................................................. 34 

Servei de Ginecologia i Obstetrícia ................................................................................................................................. 34 

Salut Mental Adults ......................................................................................................................................................... 36 

Salut Mental Infanto-Juvenil ........................................................................................................................................... 38 

Servei de Medicina Intensiva -UCI .................................................................................................................................. 39 

Activ. Prehospitalària – Crítics- ....................................................................................................................................... 40 

Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ............................................................................................................... 42 

Àrea d’Urgències ............................................................................................................................................................. 48 

Atenció Primària ............................................................................................................................................................. 50 

Servei d’Oftalmologia ...................................................................................................................................................... 50 

Servei d’Anestesiologia ................................................................................................................................................... 50 

CDIAP............................................................................................................................................................................... 53 

Centre Medicina Genòmica ............................................................................................................................................ 53 

Servei de Cirurgia Toràcica .............................................................................................................................................. 53 

Servei de Cirurgia General i Digestiva ............................................................................................................................. 54 



 ANNEX 4: INSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL I REQUERIMENTS ESPECÍFICS 

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA INSCRIPCIÓ 
 
A continuació es presenten els diferents serveis amb el link corresponent per fer la 
inscripció. Cada link pot incloure diferents places que tenen els mateixos requisits. 
Si es vol optar a més d’una plaça però que tenen associats links diferents, caldrà fer 
la inscripció a través de cadascun dels links i repetir el procés d’inscripció per tants 
llocs de feina als que es vulguin optar (sempre que es compleixin els requisits 
indicats a cada plaça) 
 
Es recomana revisar el MANUAL PER A LA INSCRIPCIÓ ON-LINE A UNA 
CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ abans d’iniciar cap procés 
d’inscripció. 
 



4 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

SERVEI/ÀMBIT i ENLLAÇ 
D’INSCRIPCIÓ AL PROCÉS 

(*) Requisit 
d’Especialitat 
requerida / 

Titulació 
requerida 

Nº 
places 

per 
procés 

Núm. 
De 

plaça 

Tipus 
convoca-

tòria 

 
REQUISITS D’EXPERIÈNCIA I FORMACIÓ 

 
ASPECTES A VALORAR 

Servei de Dermatologia  
(23_GP1_DERM_1)   
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93100811/12623479  

  
 

Dermatologia 2 
 

2720 
 

Concurs 
 
 

--- Experiència en Cirurgia Dermatològica i atenció de pacients 
amb Hidrosadenitis Supurativa. 

 
2729 
 

 
Experiència en Cirurgia Dermatològica i atenció de pacients 
amb Nevus Melanocítics i Melanoma. Experiència en 
Epiluminiscència Digital Computeritzada. 

Servei de Dermatologia  
(23_GP1_DERM_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174426/12623479 

Dermatologia 1 6993 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínim 2 anys en Cirurgia Dermatològica i en assajos clínics 
sobre malalties emergents.  

Experiència en atenció de pacients amb Malalties 
Ampolloses. 

Servei de Dermatologia  
(23_GP1_DERM_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174440/12623479   
 

Dermatologia 
 

1 2727 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en cirurgia dermatològica, atenció a malalties 
sistèmiques i urticària crònica 

--- 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174516/12623479 
 

Anatomia 
Patològica 

 
1 

5579 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 6 mesos en patologia ginecològica, 
uropatologia, patologia endocrina, dermatopatologia i citopatologia. 

--- 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174541/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5681 
 

Concurs Experiència mínima d’1 any en patologia digestiva, uropatologia i 
citopatologia 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174557/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5689 
 

Concurs Experiència mínima de 2 anys en patologia mamària, patologia 
hematolimfoide i citopatologia 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174564/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5754 Concurs Experiència mínima de 2 anys en citopatologia, patologia digestiva, 
uropatologia i patologia de parts toves 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_5)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174571/12623479  

Anatomia 
Patològica 

1 5529 Concurs Experiència mínima de 2 anys en patologia pulmonar, nefropatologia, 
patologia hepàtica i patologia maxil·lofacial/ORL. 

--- 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93100811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93100811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174440/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174440/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174516/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174516/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174541/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174541/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174557/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174557/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174564/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174564/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174571/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174571/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174583/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 8215 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència mínima d’1 any en ginecopatologia, patologia mamària i 
dermatopatologia 

--- 
 

Servei d’Anatomia Patològica 
(23_GP1_APAT_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174592/12623479  
 

Anatomia 
Patològica 

1 5865 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 6 mesos en patologia ginecològica, 
uropatologia, dermatopatologia/parta toves i citopatologia 

--- 
 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174667/12623479  
 

Endocrinologia   
1 
 

314 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Min. 2 anys com a responsable en nutrició hospitalària. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 

Títol de Doctorat o en vies de consecució. 
Experiència en nutrició parenteral domiciliària 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174690/12623479  
 

Endocrinologia  1 7550 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Min. 1 any experiència en nutrició hospitalària. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 

Títol de Doctorat o en vies de consecució. 
Experiència en recerca en metabolisme fosfo-càlcic 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174750/12623479  
 

Endocrinologia 1 3533 Concurs Mín. 2 anys en endocrinopaties i gestació, especialment diabetis. 
Formació en estadística. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 

--- 

Servei d’Endocrinologia  
(23_GP1_ENDO_4)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174776/12623479  
 

Endocrinologia 1 3720 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys en peu diabètic. 
Formació de postgrau relacionada amb el lloc de feina. 
Estar en possessió del títol de Doctorat. 

Experiència en disfòria de gènere. 

Servei d’Hematologia 
(23_GP1_HEMA_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174844/12623479  
 

Hematologia  

 
1 
 
 

3722 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en el maneig de pacients amb patologia hematologica 
d'alta complexitat en regim hospitalari i ambulatori. Experiència en 
noves terapies ( immunoterapia i terapia celular) 
Titol de Doctor o projecte de tesi doctoral en curs.  
Experiència acreditada en formació i docencia pre i postgrau. 
Experiència com a Investigador en assajos clinics de la especialitat.  

Formació acreditada com a expert en Mieloma Múltiple 
Disponibilitat i motivació per implicar-se en el projecte de 
coordinació d'hospitalització de pacients amb patologia 
hematològica d'alta complexitat. 

Servei d’Hematologia 
(23_GP1_HEMA_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174860/12623479  
 

Hematologia 

1 6245 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en el maneig de pacients amb patologia 
hematologica d'alta complexitat en regim hospitalari i ambulatori. 
Experiència com investigadora en el desenvolupament i seguiment 
d'assajos clinics. Experiència acreditada en la docencia pre i postgrau. 
 

Formació acreditada en Hematogeriatria. Formació 
acreditada en el diagnòstic i tractament de les citopenies 
immunes i aplasies medul·lars 
Disponibilitat i motivació per implicar-se en el projecte de 
coordinació d'hospitalització de pacients amb patologia 
hematològica d'alta complexitat. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93174583/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174583/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174592/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174592/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174667/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174667/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174690/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174690/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174750/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174750/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174776/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174776/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174844/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174844/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174860/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174860/12623479


6 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174948/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 6550 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en neurocirurgia pediàtrica, craniofacial i 
mapping cerebral, col·laboració en recerca neurotumoral. 
 

Experiència com a coordinador/a de societats científiques. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174957/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 6551 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en neurocirurgia base de crani oberta i funcional. 
Experiència en docència. 
Formació especifica en abordatges de crani. 

Capacitat de treball en equip i investigació. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93174970/12623479  
 
 

Neurocirurgia 

1 6552 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en cirurgia neurovascular i en docència. 
Formació específica en neurovascular. 
 

Capacitat de treball en equip. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175025/12623479 
 

Neurocirurgia 

1 7497 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en  cirurgia endoscòpica ventricular. 
Formació especifica en cirurgia endoscòpica ventricular. 

Capacitat de treball en equip. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175046/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 7547 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en cirurgia endoscòpica base de crani i neurovascular. 
Formació específica en cirurgia endoscòpica base crani. 

Capacitat de treball en equip. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175062/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 7715 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en cirurgia de columna oberta i percutània 
Formació específica en cirurgia de columna. 

Capacitat treball en equip i investigació. 

Servei de Neurocirurgia 
(23_GP1_NCIR_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175200/12623479  
 

Neurocirurgia 

1 7716 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys en neurocirurgia pediàtrica a UCIES i patologia complexa 
de columna. 
Formació específica en patologia complexa de columna. 

Capacitat de treball en equip. 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175316/12623479  

Urologia 1 2548 Concurs Mínim 3 anys en urologia oncològica, diagnòstica i terapèutica 
(cirurgia laparoscòpica trans i retroperitoneal), en especial del Tumor 
vesical infiltrante. 
Mínim 1 any d’experiència en equips de Cirurgia Laparoscòpica 
Robòtica 
Coneixement i experiència del programa ERAS sobre la Cistectomia 
Radical. 

Experiència en atenció en consulta ambulatòria de Uro-
Oncologia hospitalario i A.P. 
Participació en activitats docents, assajos clínics, 
investigació i estudis de millora de la qualitat. 
Capacitat de  treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica envers als usuaris, els 
familiars i els professionals. 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93174948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174957/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174957/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174970/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93174970/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175025/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175025/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175062/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175062/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175200/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175200/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175316/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175316/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175331/12623479  
 

Urologia 1 3700 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys en enucleació protàtica amb Làser de Holmium. 
Mínim 5 anys d’experiència en exploracions andrològiques (inclosa 
experiència en ECO-Doppler de penis) 
Màster en Sexologia i Teràpia de Parella. 
Formació quirúrgica en cirurgia reconstructiva i uretral. 
 
 

Titol de Doctorat o projecte de tesis en curs, en Andrologia. 
Formació en tutoria de residents. 
Experiència integral en atenció en consulta ambulatòria 
d’Andrologia. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica envers els usuaris, 
familiars i professionals. 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175341/12623479  

Urologia 1 3877 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Coneixements avançats en Estadística ( Màster, diplomatures...) 
Màster en Urologia Funcional. 
Mínim 3 anys en atenció en consulta ambulatòria i Gabinet d’Urologia 
funcional i dolor pèlvic crònic. 
Experiència en l’estudi i tractament de les infeccions urinàries en 
equips hospitalaris multidisciplinaris. 
 

Experiència en estudis i assajos clínics d’infeccions 
urinàries. 
Experiència en el tractament quirúrgic de la bufeta 
hiperactiva. Tractament ambulatori. 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175352/12623479  
 

Urologia 1 3891 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en cirurgía laparoscòpica, en especial, 
prostectomia radical. 
Mínim de 3 anys d’experiència en atenció en consulta ambulatòria i 
Gabinet d’Urologia funcional i dolor pèlvic crònic. Estudis urodinàmics 
i cirurgia ambulatòria. 
Experiència en el tractament i maneig del carcinoma de pròstata 
avançat. 
 

Formació finalitzada o en curs de Cirurgia Robòtica. 
Experiència en atenció en consulta ambulatòria d’Uro-
Oncologia multidisciplinar. 
Docència en Dolor pèlvic crònic en cursos multidisciplinaris. 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
 

Servei d’Urologia 
(23_GP1_URO_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175359/12623479   
 
 

Urologia 1 7511 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en el tractament quirúrgic de la Patologia 
Litiàsica. 
Mínim  5 anys d’experiència en el tractament de l’estenosi uretrals. 
Formació avançada en cirurgia de sòl pèlvic i incontinència urinària. 
Formació en cirurgia reconstructiva uretral. 

Experiència en atenció en consulta ambulatòria de litiasis i 
urologia funcional. 
Experiència en equips de treball multidisciplinaris ) en 
especial a nivell d’Atenció en Assistència Primària) 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i millora de la qualitat. 

Servei de Nefrologia 
(23_GP1_NEF_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175677/12623479 
 

Nefrologia 

 
 
3 

97 
98 
3702 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys en pacient renal (àmbit crònic de tractament substitutiu 
renal com agut hospitalitzat) 

--- 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175732/12623479  
 
 

 
 
Medicina 
Interna 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
53 

 
 
Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat ( superior a 3 anys) 
Experiència i formació en el maneig de les infeccions nosocomials, 
especialment la infecció postquirúrgica  protètica de l’àrea de 
traumatologia ( superior a 3 anys) 
Experiència en la participació en Unitats  multidisciplinars de cures 
d’úlceres complexes i de infecció protètica traumatològica ( superior a 
1 any) 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
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. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93175331/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175331/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175341/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175341/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175352/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175352/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175359/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175359/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175677/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175677/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175732/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175732/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiència i formació pel control i tractament de pacients amb 
infecció per VIH així com els coinfectats per Virus d’hepatitis C  ( 
superior a 2 anys) 
Experiència i formació pel seguiment i control de pacients que prenen 
profilaxis pre i post  exposició. ( superior a 2 anys) 
 
 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175765/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 56 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en el control d’infecció hospitalària ( superior a 3 anys) 
Experiència en el maneig de les infeccions nosocomials, especialment 
la infecció postquirúrgica (superior a 3 anys) 
Formació i experiència en l’àmbit de Salut Internacional i en el Consell 
al Viatger 
 
 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
Formació en el disseny i anàlisi d’investigacions clíniques 
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. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175782/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3596 Concurs Experiència en el lideratge del grup de control d’infecció hospitalària  
Experiència en el maneig de les infeccions nosocomials ( superior a 3 
anys) 
Experiència en el maneig de infecció endovascular , especialment 
endocarditis infecciosa (superior a 3 anys) 
Experiència en el recolzament per mitjà interconsultes a altres serveis 
mèdics especialment de l’àrea d’onco-hematologia 
Experiència en el participar i liderar en el programa d’optimització 
d’antibiòtics (PROA) ( superior a 3 anys) 
Formació i experiència en l’àmbit de Salut Internacional i en el Consell 
al Viatger 
Formació en el disseny i anàlisi d’investigacions clíniques 
Experiència en el lideratge de grups de recerca 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
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. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175792/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3695 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat( superior a 3 anys) 
Experiència i formació en el maneig de la tuberculosis 
Experiència i formació pel control i tractament de pacients amb 
infecció per VIH així com els coinfectats per virus de la hepatitis C 
(superior a 3 anys) 
Experiència i formació pel seguiment i control de pacients que prenen 
profilaxis pre i post exposició.( superior a 2 anys) 
Experiència en el diagnòstic i tractament de les malalties de 
transmissió sexual.  
Experiència en el maneig clínic i en la recerca de les endocarditis 
infeccioses  
Experiència en política de control d’antibiòtics 

Currículum vitae. 
Màster en Malalties Infeccioses. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Experiència en la participació i monitorització pacients que 
participen en assajos clínics.  
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93175765/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175765/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175782/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175782/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175792/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175792/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

   

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93175801/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 7813 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència en el control d’infecció hospitalària (superior a 3 anys) 
Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat 
Experiència en el maneig de les infeccions nosocomials, especialment 
la infecció postquirúrgica  protètica de l’àrea de traumatologia i 
cirurgia vascular ( superior a 3 anys) 
Experiència en la participació en la Unitat  multidisciplinar de peu 
diabètic 
Experiència en política de control d’antibiòtics 
 
 

Currículum vitae. 
Títol de Doctor en Medicina Interna 
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. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei Malaties Infeccioses 
(23_GP1_MINF_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050869/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3809 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en l’assistència i tractament d’infecció adquirida a la 
comunitat ( superior a 3 anys) 
Experiència en la organització i execució de la consulta de consell al 
viatger (superior a 3 anys) 
Experiència en el diagnòstic i tractament de malalties tropicals ( 
superior a 3 anys) 
Experiència i formació per la indicació de la vacunació dels pacients 
amb tractaments immunosupressors.  
Experiència en política de control d’antibiòtics 

Currículum vitae. 
Formació en Malalties Tropicals 
Estades formatives i laborals en Hospitals de països de 
baixa renta. 
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. 
Disponibilitat i experiència per a l’atenció continuada 
(Urgències, Hospitalització, ...) 

Servei de Reumatologia 
(23_GP1_REUM_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93176092/12623479  
 

Reumatologia 

 
4 

3718 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínim 3a en el diagnòstic i maneig de malalts 
amb artritis reumatoide 
Experiència acreditada mínim 3 anys en ecografia de arteria temporal 
Experiència acreditada mínim 3a en biòpsia glàndula Salivar menor 

--- 

Servei de Reumatologia 
(23_GP1_REUM_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93176099/12623479  
 

Reumatologia 3719 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínim 3a en el diagnòstic i maneig de malalts 
amb artrosi genolls 
Experiència acreditada mínim 3a en investigació en el camp de 
l’artrosi 
Experiència acreditada de mínim 3a en Unitat assajos clínics 

--- 

Servei de Reumatologia 
(23_GP1_REUM_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93176228/12623479  
 

Reumatologia 5944 
6291 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínim 3a en diagnòstic i maneig de malalts 
amb espondiloartritis 
Experiència acreditada mínim 3a en investigació en el camp de les 
espondiloartritis 
Experiència acreditada mínim 3a  en Assajos clínics 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93175801/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93175801/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176092/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176092/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176099/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176099/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176228/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93176228/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Medicina Interna 
(23_GP1_MINT_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177102/12623479  
 

Medicina 
interna 
 

1 48 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 3 anys en l’atenció de pacients en unitats de 
suport mèdic a l’àmbit quirúrgic. 
Formació acreditada i expertesa clínica en l’atenció de pacients amb 
malalties autoimmunes sistèmiques. 
Formació en ecografia clínica. 
 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Disponibilitat per atendre pacients tant a l’hospital d’aguts 
com a l’àmbit sociosanitari. 
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. 

Servei de Medicina Interna 
(23_GP1_MFC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177177/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

1 2764 Concurs Experiència mínima de 2 anys en HAD 
Experiència mínima de 9 mesos en sistemes de telemedicina i 
telemonortizació. 
Experiència mínima de 9 mesos en gestió de bases de dades, 
estàndards semàntics i codificació clínica. 
Experiència mínima de 9 mesos en el tractament d’infeccions 
complexes a domicili mitjançant Tractament Antimicrobià Domiciliari 
Endovenós (TADE) complexe. 
Experiència mínima de 9 mesos en TADE autoadministrat pel 
pacient/cuidador en bombes elastomèriques i en infeccions per 
gèrmens multirresistents. 
Experiència mínima de 9 mesos en el maneig a domicili del pacient 
geriàtric i pluripatològic amb patologia aguda o crònica aguditzada. 
Experiència mínima de 9 mesos en analgèsia post-operatòria 
endovenosa en pacients sotmesos a CMA. 
Experiència mínima de 9 mesos en els règims de quimioteràpia 
administrada a domicili. 
Experiència mínima de 9 mesos en el seguiment i tractament de 
ferides complexes que puguin requerir tractament amb Teràpies de 
Pressió Negativa. 
Experiència mínima de 9 mesos en el suport i entrenament de 
pacients que requereixen nutrició parenteral o enteral a domicili. 
Formació acadèmica acreditada en HAD. 
Formació (acabada o en curs) en direcció d’hospitals i de serveis de 
salut. 
Formació acreditada en sistemes de telemedicina i telemonortizació. 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
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. 
 

Unitat Pacient Crònic Complex 
(23_GP1_UPCC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177185/12623479  
 

Medicina 
interna 
 

1 
 

3808 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínim de 2 anys) en l’atenció de pacients 
crònics complexos i geriàtrics, tant a hospitalització com a dispositius 
ambulatoris (hospital de dia) 
Experiència mínima de 6 mesos en el maneig de malalties infeccioses, 
especialment en l’àmbit sociosanitari. 
Experiència mínima de 6 mesos en Programes d’Optimització d’us 
d’antimicrobians. 
 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Disponibilitat per atendre pacients tant a l’hospital d’aguts 
com a l’àmbit sociosanitari. 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.  

https://tauli.talentclue.com/es/node/93177102/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177102/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177177/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177177/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177185/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177185/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

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

Unitat Pacient Crònic Complex 
(23_GP1_UPCC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177345/12623479  
 

Medicina 
interna 
 

1 3889 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínim de 2 anys) en l’atenció de pacients 
crònics complexos i geriàtrics, tant a hospitalització com a dispositius 
ambulatoris (hospital de dia). 
Experiència mínima de 6 mesos en el maneig de pacients amb 
malalties sistèmiques i autoimmunes. 
Formació acreditada en el maneig de pacients amb malalties 
sistèmiques i autoimmunes. 

Disponibilitat per fer atenció continuada a tots els 
dispositius del CCSPT (tant urgències com plantes 
d’hospitalització de l’Hospital de Sabadell i del Centre 
Sociosanitari Albada). 
Disponibilitat per atendre pacients tant a l’hospital d’aguts 
com a l’àmbit sociosanitari. 
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. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177977/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 87 Concurs Mín. 2 anys d’experiència en tumors toràcics i tumors del Sistema 
Nerviós Central. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93177991/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 2186 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys d’experiència en tumors digestius. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics.  
Doctorat en Medicina i Cirurgia. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178004/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 3709 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en tumors digestius. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178020/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 3810 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en tumors toràcics. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178035/12623479  
 

Oncologia 
mèdica 

1 6145 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en tumors digestius. 
Experiència contrastada com investigador principal i/o investigador 
col·laborador en assajos clínics. 
Coneixements de telemedicina. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
Formació en Bones Pràctiques Clíniques. 

Servei d’Oncologia 
(23_GP1_ONCO_INT) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050786/12623479  
 

Medicina 
interna 

1 6667 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en el tractament de suport als pacients 
oncològics i urgències oncològiques. 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat d’Oncologia. 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93177345/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177345/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177977/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177977/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177991/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93177991/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178004/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178004/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178020/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178020/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050786/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050786/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  
Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178650/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 3528 
 

Concurs Mín. 8 anys d’experiència acreditada en atenció de consulta 
ambulatòria i urgències otorrinolaringològiques hospitalàries.  

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178670/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 2688 Concurs Mínim 8 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica en els camps de la Otologia i la 
Otorrinolaringologia pediàtrica. 
Experiència docent acreditada. 

Es valorarà haver obtingut la validació Europea del 
European Board of Otorhinolaryngology Head and Neck 
Surgery 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178687/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 3645 Concurs Mínim 2 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica. 
Experiència i participació en projectes de recerca en Rinologia. 
Experiència docent acreditada. 
Tesi doctoral realitzada o en curs. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de 
l’especialitat amb especial menció a la Rinologia i Patologia de la son. 

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_4)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178697/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 179 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 4 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica. 
Titulació de Doctorat. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de la 
especialitat amb especial menció a la Otologia i la Otorrinolaringologia 
pediàtrica i utilització de les noves tecnologies com a eina de treball 
en recerca de salut. 

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_5)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178711/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

1 6046 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica. 
Experiència i participació en projectes de recerca en Rinologia. 
Experiència docent acreditada. 
Tesi doctoral realitzada o en curs. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de la 
especialitat amb especial menció la Rinologia i Patologia de la son. 
 

--- 

Servei de Otorrinolaringologia 
(23_GP1_OTOR_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93178730/12623479  
 

Otorrinolarin-
gologia 

2 3747 
3800 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys de treball com a especialista ORL, amb experiència 
mèdica i quirúrgica en el camp de la patologia de Cap i Coll. 
Experiència i participació en projectes de recerca. 
Tesi doctoral realitzada o en curs. 
Formació continuada acreditada en els diferents camps de la 
especialitat amb especial menció a la patologia de Cap i Coll. 
Formació acreditada en tècnica microquirúrgica per a realització de 
penjalls en cirurgia oncològica de Cap i Coll. 
 

--- 
 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93178650/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178650/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178670/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178670/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178687/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178687/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178697/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178697/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178711/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178711/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178730/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93178730/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 
(23_GP1_MFRH_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179120/12623479  
 

Medicina física i 
rehabilitació 

 
 
1 
 

2039 Concurs Mínim. 2 anys d’experiència en rehabilitació limfoedema, 
neurorehabilitació, pacient pediàtric. Esperiència en rehabilitació en 
àmbit d'hospitalització d'aguts, hospitalització intermitja i en règim 
ambulatori. Prescripció ortoprotètica 
Màster en prescripció d’articles ortopèdics. 

Treball en equip, capacitat d'adaptació al canvi, resolutiu, 
emprenedor i amb interès per la recerca i la formació 
continuada 

Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 
(23_GP1_MFRH_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179132/12623479  
 

Medicina física i 
rehabilitació 

1 3870 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 6 mesos d’experiència en rehabilitació de l'aparell locomotor, 
cardiorespiratòria, intervencionisme ecoguiat i ergoespirometria. 
Rehabilitació en àmbit d'hospitalització d'aguts, hospitalització 
intermitja i en règim ambulatori. Prescripció ortoprotètica 
Màster en ecografía musculoesquelètica e intervencionisme 

Treball en equip, capacitat d'adaptació al canvi, resolutiu, 
emprenedor i amb interès per la recerca i la formació 
continuada 

Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 
(23_GP1_MFRH_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179155/12623479  
 

Medicina física i 
rehabilitació 

1 6722 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en rehabilitació de l'aparell locomotor, 
Neurorehabilitació, Ecografia de l'aparell locomotor i neurosonologia. 
Tractament espasticitat. Rehabilitació en àmbit d'hospitalització 
d'aguts, hospitalització intermitja i en règim ambulatori. Prescripció 
ortoprotètica. 
Formació en Neurosonologia. 

Treball en equip, capacitat d'adaptació al canvi, resolutiu, 
emprenedor i amb interès per la recerca i la formació 
continuada. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179261/12623479  

Llicenciatura/ 
Grau en 
Medicina i 
especialitat en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

 
 
 
 
1 

5737 
 

Concurs Mínim de deu anys d’experiència com a personal facultatiu, en un 
laboratori/servei de Microbiologia. 
Experiència acreditada en Docència Universitària pregrau i postgrau 
durant almenys cinc cursos acadèmics com a professorat associat. 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les malalties 
infeccioses i microbiologia. 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari de 
malalties infeccioses. 

Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista. 
Experiència en gestió i lideratge d´equips. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius) 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_IMMU_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179426/12623479  
 

Immunologia 

 
 
 
1 

5739 
 

Concurs-
oposició 
etapa 3 

Màster en Immunologia avançada 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada a l'àrea d'immunologia cel·lular. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en el diagnòstic i seguiment 
infecció HIV. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en tècniques de laboratori de 
capacitació espermàtica. 
Experiència acreditada com a professor associat en estudis de pregrau 
en els darrers dos anys. 

Experiència i formació en el maneig del citòmetre de flux i 
software d´anàlisi; en el maneig de sistemes informàtics per 
a l'estudi del semen; en tècniques de cultiu cel·lular; en 
tècniques de Biologia Molecular. 
Formació a estudiants de pràctiques en entitats dels graus 
de Biociències. 
 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_IMMU_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179465/12623479  
 

Immunologia 

 
 
 
 
 
1 

6489 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Màster en Immunologia avançada 
Experiència acreditada a l'àrea d'immunoquímica en els darrers 2 
anys. 
Experiència acreditada a l’àrea d’al·lèrgia en els darrers 2 anys. 
Experiència acreditada a l’àrea d’autoimmunitat en els darrers 2 anys. 
Experiència acreditada com a professor associat en estudis de pregrau 
en els darrers 2 anys. 

Experiència i formació en el maneig de tècniques d’array 
per a al·lèrgens. 
Experiència i formació en el maneig 
d’enzimoimmunoassaigs per la determinació d’IgE 
específica enfront d’al·lèrgens de extracte total i al·lèrgens 
moleculars. 
Experiència i formació en tècniques de precipitació de 
proteïnes i RNA, immunoblots i disseny d’ELISAS. 
Experiència i formació en el maneig de tècniques de 
quimioluminiscència per a la determinació 
d’autoanticossos. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93179120/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179120/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179132/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179132/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179155/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179155/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179426/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179465/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179465/12623479


14 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_ACLI_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179622/12623479  
 

 
 
 
Anàlisis 
Clíniques 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

5584 Concurs Mín. 4 anys d’experiència acreditada en gestió i participació en 
programes de control de qualitat extern del laboratori. 
Mín. 4 anys d’experiència acreditada en monitorització i consell 
farmacocinètica. 
Mín. 4 anys d’experiència acreditada en Sistemas de Gestió de 
Qualitat ISO 9001:2015. 
Mín. 4 anys d’experiència acreditada en les següents àrees analítiques 
del laboratori: bioquímica bàsica, proteïnogrames, hormones, 
hematologia i coagulació. 
Mín. 6 mesos d’experiència acreditada en tutor de residents d´anàlisis 
clíniques. 
Experiència acreditada en gestió de l´àrea de pre-analítica (gestió 
d´equips, circuit mostres i sistemes información) de com a mínim 6 
mesos. 
Mín. 6 mesos d’experiència acreditada en gestió de sistemes de 
Informació de Laboratori. 

Participació en comitès hospitalaris multidisciplinaris.  
Capacitat de desenvolupar projectes i guies hospitalàries. 
Experiència demostrada per pode fer guàrdies de laboratori 
d’Urgències. 
Coneixements acreditats estadístics.  
Formació continuada. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_ACLI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179668/12623479  
 

Anàlisis 
Clíniques 

 
 
 
1 

5972 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada en gestió i participació en programes de 
control de qualitat extern. 
Experiència acreditada en Sistemas de Gestió de Qualitat ISO 
9001:2015 i tenir títol d’auditor/a.  
Min. 6 mesos d’experiència acreditada en les següents àrees 
analítiques de laboratori: bioquímica bàsica, farmacocinètica, 
proteïnogrames, hematologia i coagulació. 
Experiència acreditada en gestió del laboratori d´urgències. 
 

Experiència demostrada per poder fer guàrdies de 
laboratori d’Urgències. 
Participació en grups multidisciplinaris. 
Participació en docència i formació. 
Formació continuada. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179839/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Ciències de la 
Salut. 
i 
Especialista en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

5738 Concurs Mín. 2 anys d’experiència acreditada com a personal facultatiu en un 
laboratori/servei de Microbiologia. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en Programes d’ Optimització de 
l’ús dels Antibiòtics (PROA). 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en el seguiment microbiològic 
dels casos de micobacteriosis i infeccions respiratòries (bacterianes i 
víriques). 
Experiència en Docència Universitària durant almenys un curs 
acadèmic com a professorat associat. 
 

Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional. 
Experiència en la incorporació i gestió de nous antibiòtics 
en l’àmbit hospitalari. 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les 
malalties infeccioses i microbiologia. 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari 
de malalties infeccioses. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius) 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179896/12623479 
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Ciències de la 
Salut. 
i 
Especialista en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

1 7542 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys d’experiència laboral acreditada com a personal facultatiu, 
en un laboratori/servei de Microbiologia. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en el seguiment microbiològic 
dels casos de bacterièmia/sepsis i endocarditis infecciosa. 
Experiència acreditada en Salut Internacional i parasitologia (estades 
de treball/formació en països de baixa renda, cursos o estades 
formatives en Salut Internacional/Parasitologia clínica). 
Experiència acreditada en Docència Universitària durant almenys un 
curs acadèmic com a professorat associat. 

Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional. 
Experiència en noves tecnologies (seqüenciació massiva). 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les 
malalties infeccioses i microbiologia. 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari 
de malalties infeccioses. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93179622/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179622/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179668/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179668/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179839/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179839/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179896/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179896/12623479


15 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius) 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_LBHE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93180035/12623479  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hematologia i 
Hemoteràpia 

 
1 
 
 

5667 Concurs Mín. 2 anys d’experiència acreditada en hemostàsia clínica (patologia 
trombòtica i hemorràgica de moderada/alta complexitat). 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en citologia hematològica i en 
citometria de flux que inclogui patologia hematològica pediàtrica. 
Mín. 2 anys d’experiència acreditada en hematimetria, laboratori de 
coagulació (estudis de trombofilia, coagulopaties, funcionalitat 
plaquetar) i control de tractament anticoagulant oral. 

Experiència en guàrdies en laboratori d´urgències. 
Coneixement software anàlisis citometria. 
Participació en comitès hospitalaris multidisciplinaris 
relacionats amb patologia  trombòtica. 
Formació continuada. 
Docència universitària. 
Activitat de recerca. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_LBHE_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182743/12623479  
 

Hematologia i 
Hemoteràpia 

1 5743 Concurs Mín. 18 mesos d’experiència acreditada en citologia hematològica i en 
citometria de flux, que inclogui patologia hematològica pediàtrica. 
Mín. 6 mesos d’experiència acreditada en hematimetría, laboratori de 
coagulació (estudis de trombofilia, coagulopaties, funcionalitat 
plaquetar) i control de tractament anticoagulant oral. 
 

Coneixement software anàlisis citometria. 
Formació acreditada en diagnòstic de patologia 
hematològica mitjançant   citometria de flux. 
Formació continuada. 
Participació en docència i formació. 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per fer guàrdies del laboratori d’urgències. 

Servei de Laboratori 
(23_GP1_MICRO_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050523/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Medicina i 
especialitat en  
Microbiologia i 
Parasitologia 
Clínica 

 
1 

 
6501 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Màster en malalties infeccioses i microbiologia 
Participació en grups multidisciplinaris en àmbit hospitalari de 
malalties infeccioses. 
Participació en grups de treball de qualitat de normes ISO en l´àmbit 
de laboratori clínic. 
 

Experiència en noves tècniques serològiques, virologia i 
biologia molecular. 
Experiència en noves tecnologies (seqüenciació massiva) 
Participació en projectes de recerca relacionats amb les 
malalties infeccioses i microbiologia. 
Estades a l’estranger i/o en laboratoris externs al de 
formació durant o posterior a la formació com especialista 
Publicacions i comunicacions científiques en l’àmbit 
nacional i internacional 
Capacitat de treball en equip. 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada (tardes, 
caps de setmana i festius). 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182837/12623479  
 

Pneumologia 

 
1 

55 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en endoscòpia respiratòria. 
Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta d’hospitalització i cures respiratòries 
intermèdies). 

--- 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182882/12623479  
 

Pneumologia 1 2207 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta hospitalització i cures respiratòries intermèdies). 
Experiència en pacient pluripatològic 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93180035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93180035/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182743/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182743/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050523/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94050523/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182837/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182837/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182882/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182882/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182916/12623479  
 

Pneumologia 1 6943 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient semicrític respiratori i no 
respiratori (UCRI), incloent suport ventilatori no invasiu i ecografia en 
pacient agut. 
Experiència i coneixement del pacient mèdic pluripatològic agut, 
especialment en patologia infecciosa respiratòria. 

--- 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182948/12623479  
 

Pneumologia 1 3723 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 5 anys d’experiència en patologia del son. 
Mín. 5 anys d’experiència en consulta externa, incloent diagnòstic 
precoç en pacient pneumològic. 

--- 

Servei de Pneumologia 
(23_GP1_PNEU_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182981/12623479  
 

Pneumologia 1 5068 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta hospitalització i cures respiratòries intermèdies), 
especialment en ventilació no invasiva. 
Mín. 1 any d’experiència en consulta externa 

--- 

Servei de Pneumologia  
(23_GP1_PNEU_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93182988/12623479  
 

Pneumologia 1 7424 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 1 any d’experiència en pacient agut semicrític pneumològic i no 
pneumològic (planta hospitalització i cures respiratòries intermèdies). 
Mín. 1 any d’experiència en maneig de pacient amb asma bronquial 
greu. 

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183234/12623479  
 

Neurologia 1 
 
 
 
 
 
 

90 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 8 anys d’experiència en Patologia Desmielinitzant (Esclerosis 
Múltiple). 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en l’administració de Toxina 
botulínica, tant en Espasticitat com en Distonies.    

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183280/12623479  
 

Neurologia 1 6050 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 3 anys d’experiència en Patologia Desmielinitzant (Esclerosis 
Múltiple). 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular de rescat.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   

                              o   
- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 

terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

--- 

Servei de Neurologia Neurologia 1 
 

6048 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 3 anys d’experiència en Trastorn del Moviment (Malaltia de 
Parkinson). 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93182916/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182916/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182948/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182981/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182981/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182988/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93182988/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183234/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183234/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183280/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183280/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_NEUR_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183342/12623479  
 

Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   
O 

- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 
terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183364/12623479  
 

Neurologia 1 6049 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 10 anys d’experiència en el diagnòstic i tractament de la 
Patologia Neuromuscular i en el domini de la tècnica d’EMG. 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   
O 

- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 
terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

 

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183382/12623479  
 

Neurologia 2 7426 
7430 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 2 anys d’experiència en el maneig de la Patologia Vascular 
Cerebral principalment en la Unitat Ictus, Planta convencional i CCEE. 
Experiència en la coordinació amb els equips de Geriatria, 
Convalescència i Rehabilitació. 
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93183342/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183342/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183364/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183364/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183382/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183382/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

O 
- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 

terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 
 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_NEUR_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183398/12623479  
 

Neurologia 1 6051 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mín. 3 anys d’experiència en el maneig de pacients amb sospita de 
trastorn cognitiu, de forma especial en els pacients amb sospita d’inici 
pre-senil, com en el maneig de pacients amb malalties genètiques i 
disfunció neurològica ja que bàsicament es manifesten amb dèficits 
cognitius-conductuals i epilèpsia.  
Mín. 3 anys d’experiència acreditada en guàrdies de Neurologia de 
presència incloent el maneig independent del Codi Ictus, sense 
necessitat de suport de neuròleg neurovascular,  en un Centre de 
Referència i per tant, amb intervencionisme endovascular.    
Experiència acreditada en el maneig d’ EEG o EMG que permeti: 

- En el cas d’EEG: Participació en Codi Crisis (Circuit 
d’avaluació ràpida de la primera Crisis incloent 
l’avaluació clínica, la valoració EEG i el pla diagnòstic 
terapèutic) i competència en la valoració dels EEG de 
registre llarg de pacients amb patologia que 
requereixin ingrés en UCI-semicrítics   
O 

- En cas d’ EMG:  Participació en el diagnòstic i consell 
terapèutic de la síndrome del túnel carpià. 

 

--- 

Servei de Neurologia 
(23_GP1_PSAN_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93183766/12623479  
 
 
 

Psicòleg 
Sanitari  

1 2625 Concurs Títol de Doctorat en Psicologia 
Formació específica en Neuropsicologia Clínica. 
Mín. 10 anys d’experiència en: 
- Neuropsicologia clínica en coordinació dels diferents àmbits de la 
Neurologia, tant en l’àmbit d’aguts com subaguts i crònics.  
-  Determinar el perfil neuropsicològic dels pacients amb Patologia 
Cognitiva Degenerativa com a partícip del procés diagnòstic-terapèutic 
del Deteriorament Cognitiu en EAIA Demències. Determinar, així 
mateix, els dèficits cognitius en les malalties neurològiques no 
catalogades com a Demència (Parkinsonismes, Esclerosis Múltiple, 
Epilèpsia i altres) però que  repercuteixen en la funcionalitat sent 
necessària la seva caracterització encaminada a l’evolució pronòstic i 
necessitat de suport. 
Definir els dèficits, més o menys focals, en els pacients amb Dany 
Cerebral , principalment en els pacients que han patit un  ictus o un 
TCE amb la finalitat d’orientar la rehabilitació, realitzar un pronòstic i 
caracteritzar el suport. 
Es tindrà en compte l’experiència en la monitorització cognitiva en 
pacients neuro-quirúrgics, així com la capacitat docent i investigadora. 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 

Aparell Digestiu 1 59 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Títol de Doctorat en Medicina 
Experiència mínima de 4 anys en el maneig del pacient hospitalitzat, 
especialment amb cirrosi descompensada i les seves complicacions. 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93183398/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183398/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183766/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93183766/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_APDI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185180/12623479  
 

Experiència mínima de 4 anys en participació com a investigador en 
assajos clínics . 
Experiència mínima de 2 anys en realització d’Endoscopia Digestiva 
diagnòstica i terapèutica de baixa complexitat 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185250/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 60 Concurs Títol de Doctorat en Medicina 
Experiència mínim de dos anys en el maneig del pacient hospitalitzat, 
especialment amb cirrosi descompensada i les seves complicacions. 
Experiència mínim de dos anys  en participació com a investigador en 
assajos clínics. 
Experiència de mínim dos anys en realització de manometria portal 
Experiència de mínim dos anys en realització d’endoscòpia diagnòstica 
i terapèutica 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185310/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 80 Concurs Títol de Doctorat en Medicina 
Experiència mínima de dos anys en el maneig del pacient hospitalitzat 
Experiència mínima de dos anys en maneig de la malaltia inflamatòria 
intestinal 
Experiència mínima de dos anys en Endoscòpia Digestiva 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185326/12623479 
 

Aparell Digestiu 1 3736 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Doctor en Medicina. 
Experiència mínima de tres anys en el maneig del pacient hospitalitzat 
amb patologia de tub digestiu i de pàncrees 
Experiència mínima de 4 anys en Endoscòpia diagnostica i terapèutica 
de baixa complexitat 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93185875/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 3805 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de quatre anys en Endoscòpia Digestiva avançada 
Experiència mínima de quatre anys en Ecoendoscopia digestiva 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186046/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 3997 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de tres anys en Endoscòpia Digestiva avançada 
Experiència mínima de dos anys en lectura de càpsula endoscòpica. 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186079/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 6450 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de dos anys en Endoscòpia Digestiva diagnòstica i 
terapèutica   
Experiència mínima de dos anys en maneig de malalties de l’àmbit de 
la Gastroenterologia 

--- 

Servei de l’Aparell Digestiu 
(23_GP1_APDI_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186178/12623479  
 

Aparell Digestiu 1 8350 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència mínima d’un any en Endoscòpia Digestiva diagnòstica i 
terapèutica de baixa complexitat 

--- 

Servei de Medicina Nuclear 

Medicina 
Nuclear 

2 3775 
3883 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència com a metge especialista en un Servei de 
Medicina Nuclear. 
Curs de Capacitació per Supervisor d'Instal·lacions Radioactives, 
branca Medicina Nuclear. 
 

Curriculum Vitae. 
Coneixements en PET TC, Gammagrafia òssia, SPECT 
miocardíac, Gangli sentinella, exploracions isotòpiques 
renals, exploracions isotòpiques en endocrinologia. 
Anglès i expertesa en ofimàtica. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93185180/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185180/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185250/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185250/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185310/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185310/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185326/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185326/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185875/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93185875/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186046/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186079/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186079/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186178/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186178/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_MNUC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186237/12623479  
 

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de 
comunicació 

Servei de Medicina Nuclear 
(23_GP1_MNUC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186401/12623479  
 

Medicina 
Nuclear 

1 5708 Concurs Experiència mínima de 4 anys com a metge especialista en un Servei 
de Medicina Nuclear en l’àmbit d’un hospital Universitari. 
Curs de Capacitació per Supervisor d'Instal·lacions Radioactives, 
branca Medicina Nuclear. 
 
 

Curriculum Vitae. 
Coneixements en PET TC, Gammagrafia òssia, SPECT 
miocardíac, Gangli sentinella, exploracions isotòpiques 
renals, exploracions isotòpiques en endocrinologia. 
Anglès i expertesa en ofimàtica. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de 
comunicació. 

Oficina Tècnica de Cribratge de 
Càncer  
(23_GP1_MPRE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186464/12623479 

Medicina 
Preventiva i 
Salut Pública 

 3656 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència minin de 5 anys en Programes de Cribratges Poblacionals 
de càncer colorectal. 
 

Doctorat en Medicina i Cirurgia 
Formació en recerca qualitativa.  
Publicacions científiques en revistes indexades. 
Capacitat de comunicació i empatia. 
 

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial 
(23_GP1_CMAX_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186546/12623479  
 

Cirurgia Oral i 
Maxil·lofacial 

4 3792 
3793 
6080 
7114 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Formació, experiència i interès en cirurgia oncològica de 
cap i coll, cirurgia ortognàtica, malformacions orofacials i 
traumatologia facial. 
Formació, experiència i interès en recerca 
Experiència i interès en docència 
Altres titulacions (doctorat, llicenciatura d’odontologia, 
màsters oficials, etc) 
Coneixements suficients de català, castellà i anglès. 
Coneixements d’altres idiomes. 
Capacitat i voluntat de treball en equip. 
 

Servei de Cirurgia Maxil·lofacial 
(23_GP1_CMAX_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186574/12623479  
 

Cirurgia Oral i 
Maxil·lofacial 

1 3732 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Títol de Doctorat.  
Board europeu de cirurgia maxil·lofacial 
Experiència en tractament de paràlisi facial i en reconstrucció cutània 
de cap i coll 
Projectes d´investigació demostrables. 
Publicacions demostrables 
 

Formació, experiència i interès en cirurgia oncològica de 
cap i coll, cirurgia ortognàtica, malformacions orofacials i 
traumatologia facial. 
Formació, experiència i interès en recerca 
Experiència i interès en docència 
Altres titulacions (doctorat, llicenciatura d’odontologia, 
màsters oficials, etc) 
Coneixements suficients de català, castellà i anglès. 
Coneixements d’altres idiomes. 
Capacitat i voluntat de treball en equip. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186662/12623479  
 

Cardiologia 

 
1 

 
45 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en Cardiologia clínica. 
Fellowship en Hemodinàmica. 
Mínim 2 anys d’experiència en Hemodinàmica. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Hemodinàmica, amb experiència mínima 
de 2 anys. Disponibilitat per fer tasques clíniques 
addicionals a funcions d'Hemodinàmica (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186237/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186237/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186401/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186401/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186546/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186546/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186574/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186574/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186662/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186662/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

etc). La plaça contempla fer activitats compartides clíniques 
i d’Hemodinàmica (no és exclusiva d’Hemodinàmica) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186747/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
1899 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Màster en Cures Cardíaques Agudes, en prevenció cardiovascular i 
rehabilitació cardíaca, en Diagnòstic per la Imatge en Cardiologia.  
Formació específica en Insuficiència Cardíaca. 
Mínim de 13 anys d’experiència en Cardiologia Clínica (especial focus 
en insuficiència cardíaca mínim 4 anys). 
Mínim de 2 anys d’experiència en insuficiència cardíaca. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Experiència mínima de 2 anys en insuficiència cardíaca. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions relacionades amb Insuficiència Cardíaca (CCEE, 
Urgències, ergometries, Med Nuclear, hospitalització, 
ecocardiografia, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186777/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
1930 

Concurs Mínim 5 anys d’experiència en Electrofisiologia i Aritmologia 
complexe. 
Especialització en Electrofisiologia amb certificació per la Societat 
Europea de Cardiologia de Cardiologia General i d’Electrofisiologia.  
Màster en Electrofisiologia.  
Formació extensa en ablació d’arítmies complexes en centres de 
reconegut prestigi internacional.  
Formació temporal a l’estranger en el maneig clínic i l’ablació de 
taquicàrdies ventriculars.  
Formació en genètica cardíaca (canalopaties i mort sobtada) en centre 
de referència. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Electrofisiologia (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, etc). Aquesta 
plaça contempla activitat compartida en Clínica i en 
Electrofisiologia (no és exclusiva d’Electrofisiologia) 
Títol de doctorat o estar en curs. 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186787/12623479  

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
2717 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 7 anys d’experiència en Unitat Coronària. 
Mínim 10 anys d’experiència en Cardiologia. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186747/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186747/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186777/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186777/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186787/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186787/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 Subespecialitat en Imatge cardiovascular, amb demostrable 
experiència en ecocardiografia d’alta complexitat i certificacions de la 
EACVI.  
Experiència acreditada en ecocardiografia d’estrès físic i farmacològic 
amb possibilitat de realitzar  estudi d’isquèmica, de viabilitat 
miocardíaca, de reserva de flux coronari, de valoració de valvulopaties 
diverses. 
 

Ha de poder fer de manera autònoma els següents 
procediments:  Ecocardiograma transtoràcic 2 i 3 D, amb 
especial experiència en valoració de valvulopaties i de 
cardiopatia isquèmica, ecocardiograma transesofàgic 2 i 3D 
i coneixements en ecografia toràcica. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Imatge cardíaca (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, etc). Aquesta plaça 
contempla activitat compartida en Clínica i en Imatge (no 
és exclusiva d’Imatge) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186803/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
3115 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 11 anys d’experiència en Cardiologia Clínica amb especial 
focalització en Semicritics Cardiològics i Unitat Coronaria. 
Màsters Universitaris en Avenços en Cardiologia i en Cures Cardíaques 
Agudes.  
Diplomatura universitària d’Estadística en Ciències de la Salut.  
Acreditació en Acute Cardiac Care de la Societat Europea de 
Cardiologia 
 
 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Unitat Coronaria (o similar), amb 
experiència mínima de 11 anys i certificació de mateixa. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Hemodinàmica (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Haver realitzat estades formatives en centres estrangers 
amb alt prestigi. 
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186837/12623479  
 

Cardiologia 

 
1 

 
3144 

Concurs Minim de 8 anys d’experiència en Electrofisiologia i Arítmies. Amplia 
experiència en ablacions simples i amb substrat complexe per 
abordatge transeptal, amb escopia i amb sistemes de cartografia 3D. 
Amplia experiència en implantació de dispositius endocavitaris 
(marcapassos, DAIs i TRCs), i subcutanis (DAIs i holters). 
Certificació de formació específica  en Electrofisiologia i Arítmies per 
centres internacionals. 
Formació específica en sistemes de cartografia i formació en utilització 
d’ecografia intracardiaca. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Electrofisiologia, amb experiència 
mínima de 8 anys  i certificació de mateixa. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Electrofisiologia i Aritmies (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, 
etc). Aquesta plaça contempla activitat compartida en 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186803/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186803/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186837/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 
 

Clínica i en Electrofisiologia (no és exclusiva 
d’Electrofisiologia). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186855/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
3472 

Concurs Mínim de 15 anys d’experiència clínica en maneig de pacients amb 
insuficiència cardíaca. 
Máster Universitari en Diagnòstic per Imatge en Cardiologia.  
Formació específica en insuficiència Cardíaca i en organització i 
coordinació de programes multidisciplinaris d’insuficiència Cardíaca. 
Diplomatura Universitària en Disseny i Estadística en Ciències de la 
Salut. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions de Cardiologia Clínica (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, ecocardiografia, 
etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català i castellà. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186868/12623479  
 

Cardiologia 

 
 
1 

 
 
3701 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 6 anys d’experiència en Cardiologia Clínica i en 
Hemodinàmica. 
Formació i Acreditació per la SEC en Hemodinàmica.  
Títol de Doctorat en Medicina. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Hemodinàmica, amb experiència mínima 
de 5 anys en i certificació de mateixa. Disponibilitat per fer 
tasques clíniques addicionals a funcions d'Hemodinàmica 
(CCEE, Urgències, ergometries, Med Nuclear, 
hospitalització, etc). Aquesta plaça contempla activitat 
compartida en Clínica i en Hemodinàmica (no és exclusiva 
d’Hemodinàmica). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_9)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186883/12623479  
 

Cardiologia 

1 3745 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 6 anys d’experiència en Imatge Cardiovascular avançada. 
Mínim de 7 anys d’experiència en Cardiologia Clínica. 
Màster Universitari en Diagnòstic per la Imatge en Cardiologia. 
Màster en Tècniques Avançades de Diagnòstic per la Imatge en 
Cardiologia. Certificació Europea en Ecocardiografia transtoràcica de 
l’Adult 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Imatge Cardíaca, amb experiència 
mínima de 2 anys en i certificació de mateixa. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186855/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186855/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186868/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186868/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186883/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186883/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Certificació Europea en Ressonància Magnètica Cardiovascular (nivell 
III). 

funcions d’Imatge (CCEE, Urgències, ergometries, Med 
Nuclear, hospitalització, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca.  
Valorable ser primer autor d’almenys 3 publicacions 
indexades a Pubmed en els darrers 6 anys. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 
 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_10) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186907/12623479  
 

Cardiologia 

1 3746 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 10 anys d’experiència professional com a cardiòleg amb 
almenys 1 any en Aritmologia i almenys 5 en Urgències 
Cardiològiques. 
Màsters Universitaris en Imatge en Cardiologia, en Cures Agudes i 
Crítics Cardiovasculars. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Amplia experiència en Cardiologia Clínica amb experiència 
mínima de 5 anys en Urgències de Cardiologia. 
Disponibilitat per treballar a Urgències i/o Semicritics 
cardiològics i també a fer altres funcions pròpies de 
l’especialitat (CCEE, ergometries, Med Nuclear, 
hospitalització, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_11) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186921/12623479  
 

Cardiologia 

1 6166 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 any d’experiència en electrofisiologia. 
Mínim 2 any d’experiència en Cardiologia Clínica. 
Fellowship en Aritmologia.  
Disposar dels requisits per l’Acreditació en Electrofisiologia i Arítmies 
de la Societat Espanyola de Cardiologia.  
Acreditació Europea de Cardiologia General.  
Màster en Disseny i Estadística en Ciències de la Salut. 
Cursos del primer i segon nivell en protecció radiològica per 
intervencionisme. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Subespecialitat en Electrofisiologia, amb experiència 
mínima de 2 anys. Disponibilitat per fer tasques clíniques 
addicionals a funcions d'Electrofisiologia i de Cardiologia 
Clínica (CCEE, Urgències, ergometries, Med Nuclear, 
hospitalització, etc). Aquesta plaça contempla tasques de 
Clínica i Aritmologia (no és exclusiva d’Aritmologia) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186921/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186921/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_12) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186939/12623479  
 

Cardiologia 

1 6897 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 2 anys d’experiència en Cardiologia Clínica. 
Mínim de 2 anys d’experiència en Hemodinàmica 
Subespecialitat en Hemodinàmica. 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions d'Hemodinàmica (CCEE, Urgències, ergometries, 
Med Nuclear, hospitalització, etc). Aquesta plaça 
contempla activitat compartida en Clínica i en 
Hemodinàmica (no és exclusiva d’Hemodinàmica) 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Servei de Cardiologia 
(23_GP1_CARD_13) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93186955/12623479  
 

Cardiologia 

1 8176 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Mínim de 6 mesos en Semicritics o Crítics Cardiovasculars.  
Màster Universitari en Cures Agudes i Crítics Cardiovasculars. 
Acreditació Europea en Ecocardiografia transtoràcica del Adult per la 
European Association on Cardiovascular Imaging 

Disponibilitat per treballar en horari de matins i tardes, i 
disponibilitat per fer guàrdies nocturnes i en dies festius de 
manera presencial i localitzable. 
Disponibilitat per fer tasques clíniques addicionals a 
funcions de Semicrítics Cardiovasculars (CCEE, Urgències, 
ergometries, Med Nuclear, hospitalització, etc). 
Interès per la formació continuada, docència i recerca. 
Experiència prèvia en maneig de bases de dades, 
programes estadístics, reclutament i seguiment de pacients 
en estudis.  
Nivell avançat de l’idioma català, castellà i anglès. 
Coneixement d’altres idiomes europeus.  
Bona actitud per treballar en equip, i flexibilitat pe poder 
treballar en els diversos camps de la Cardiologia. 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-
Unitat de Convalescència 
(23_GP1_GERI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187578/12623479  
 

Geriatria 

1 57 Concurs Experiència acreditada de més de 8 anys 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Convalescència 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Psicogeriatria 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Serveis d’Urgències 
Experiència en coordinació d'iniciatives docents (p.e. cursos de 
formació / sessions clíniques) 

--- 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-
Unitat de Convalescència 
(23_GP1_GERI_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187719/12623479 
 

Geriatria 

1 1655 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de dos anys.  
Experiència assistencial acreditada en Unitats d’Ortogeriatria. 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts. 
Experiència assistencial acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic 
Complex 
Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en l’àmbit 
d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93186939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186955/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93186955/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187578/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187578/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187719/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187719/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Àrea Sociosanitària - Geriatria-
Unitat de Convalescència 
(23_GP1_GERI_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187704/12623479 
 

Geriatria 

1 3517 Concurs Experiència acreditada de més de 8 anys 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Convalescència 
Experiència com a investigador/a en el camp de la valoració geriàtrica 
integral i eines d’avaluació funcional amb publicacions a revistes 
científiques nacionals i internacionals 

--- 

Àrea Sociosanitària - Llarga 
estada-Psicogeriatria 
(23_GP1_SOMF_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187860/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

1 1812 Concurs Experiència acreditada de més de 10 anys 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Convalescència 
Experiència assistencial contrastada com a metge/essa adjunt/a a 
Unitats de Llarga Estada 
Experiència assistencial contrastada a l’àmbit residencial 

--- 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187869/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 6001 Concurs-
oposició 

Experiència acreditada de més de tres anys 
Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència assistencial acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic 
Complex. 
 

Disponibilitat  per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 
Desenvolupament professional en l’àmbit de la geriatria. 
 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187882/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 3888 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada de més de cinc anys. 
Experiència acreditada en Unitats de VIH amb formació específica 
Experiència acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic Complex 
Formació postgrau específica en Telemedicina (titulació o en curs) 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187895/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 7460 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada de més de dos anys 
Experiència acreditada en l’àmbit d’Urgències. 
Experiència acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic Complex 
Màster en Insuficiència Cardíaca. 
Formació específica en Infecció Nosocomial. 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 

Àrea Sociosanitària - Unitat del 
Pacient Crònic Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187915/12623479  
 

Geriatria 

1 6002 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més d’un any 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Geriatria d’Aguts 
Experiència assistencial acreditada a Hospital de Dia de Pacient Crònic 
Complex. 

 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 
Competències bàsiques en ecografia clínica.  

Àrea Sociosanitària 
Unitat del Pacient Crònic 
Complex (UPCC) 
(23_GP1_SUPCC_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93187935/12623479  
 

Geriatria 

1 5074 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de cinc anys 
Experiència assistencial acreditada a l’àmbit de Geriatria d’Aguts 
Experiència assistencial acreditada a l’àmbit d’Hospital de Dia de 
Pacient Crònic Complex i fràgil 
Experiència assistencial acreditada a l’àmbit de la Convalescència – 
Unitats de Mitja Estada 

--- 
 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93187704/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187704/12623479
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https://tauli.talentclue.com/es/node/93187869/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187869/12623479
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https://tauli.talentclue.com/es/node/93187895/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187895/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187915/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93187915/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Experiència com a investigador/a en el camp de la valoració geriàtrica 
integral i eines d’avaluació de la fragilitat amb publicacions a revistes 
científiques nacionals i internacionals. 

Àrea Sociosanitària - Geriatria – 
Unitat Geriàtrica Aguts (UGA) 
(23_GP1_MINT_UGA_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94050298/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 2166 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència professional com especialista d’almenys 3 anys. 
Experiència acreditada en Suport a Àrea Quirúrgica. 
Experiència acreditada en Unitats de Diagnòstic Ràpida. 
Experiència en Unitats d’Ortogeriatria.   
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 
Formació postgrau específica en Malalties Sistèmiques 
(titulació o en curs). 
 

Àrea Sociosanitària - UFISS 
Geriàtrica 
(23_GP1_UFIS_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188005/12623479  
 

Geriatria 

1 2614 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de 10 anys.  
Experiència assistencial acreditada en Unitats d’Ortogeriatria. 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Mitja Estada. 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Llarga Estada. 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada tant en 
l’àmbit d’Hospitalització d’Aguts com Sociosanitari. 

Àrea Sociosanitària - Cures 
Pal·liatives 
(23_GP1_CPAL_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188026/12623479  
 

Medicina de 
Família i 
Comunitària 

1 1656 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Formació postgrau acreditada específica en Cures Pal·liatives 
Formació postgrau específica en Bioètica (titulació o en curs) 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada de PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris. 

Àrea Sociosanitària - Cures 
Pal·liatives 
(23_GP1_CPAL_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188065/12623479  
 

Oncologia 

1 1654 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Experiència assistencial acreditada en EAIA de Pal·liació. 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada a PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris  

Àrea Sociosanitària - PADES 
(23_GP1_PADES_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188136/12623479  
 

Medicina de 
Família i 
Comunitària 

1 6553 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Especialitat de Medicina de Família i Comunitària 
Experiència assistencial acreditada de més de dos anys 
Experiència assistencial acreditada en PADES 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Formació postgrau específica acreditada en Cures Pal·liatives 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada de PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris. 

Àrea Sociosanitària - PADES 
(23_GP1_PADES_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93188164/12623479  
 

Medicina 
Interna 
 

1 100 Concurs Experiència assistencial acreditada de més de quatre anys 
Experiència assistencial acreditada en PADES 
Experiència assistencial acreditada en Unitats de Cures Pal·liatives 
Formació postgrau específica acreditada en Cures Pal·liatives. 
 

Disponibilitat per a realitzar atenció continuada de PADES i 
d’altres dispositius domiciliaris. 
 

Àrea Sociosanitària – Psicologia 
Cures Pal·liatives 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 

1 1652 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Formació continuada en cures pal·liatives.  
Experiència clínica en atenció integral a persones amb malalties 
avançades i les seves famílies. 
 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94050298/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

 (23_GP1_PSICO_PAL_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049847/12623479  
 
 
 

Psicologia 
Clínica 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339761/12623479 
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 3886 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim de 4 anys d’experiència en urologia pediàtrica i cirurgia toràcica 
pediàtrica. 
Màster en Bioètica 
Títol de Doctorat. 
Ser professor/a associat/da a la Universitat. 
 

--- 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339799/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 172 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim d’1 any d’experiència en cirurgia pediàtrica.  
Mínim d’una publicació científica com a primer signant. 

--- 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339811/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 173 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 4 anys d’experiència en cirurgia general pediàtrica i digestiva. Estudis de màster. 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339881/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 174 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 4 anys d’experiència en cirurgia general pediàtrica i digestiva. 
Mínim d’una publicació científica com a primer signant. 

--- 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339896/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 3576 Concurs Mínim 3 anys d’experiència en cirurgia general pediàtrica i digestiva. 
Formació AITP. 
Formació ATLS. 

Rotació formativa externa a l’estranger. 

Servei de Cirurgia Pediàtrica 
(23_GP1_CPED_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93339909/12623479  
 

Cirurgia 
Pediàtrica 

1 6509 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 3 anys d’experiència en urologia pediàtrica. Rotació formativa externa a l’estranger. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93343973/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5723 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Mínim 2 anys d’experiència en radiologia MSK. 
Formació postgraduada en Radiologia Múscul-esquelètica. 

Participació en recerca. 

5585 Concurs 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94049847/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049847/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339761/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339761/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339799/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339799/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339811/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339881/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339881/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339896/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339896/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339909/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93339909/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93343973/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93343973/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344328/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5852 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia abdominal. 
Experiència com a tutor/a de residents. 
Formació postgraduada en Radiologia Abdominal. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344350/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5726 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia vascular intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344370/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5476 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia cardíaca. 
Formació postgraduada en Radiologia cardiotoràcica. 

Participació en recerca. 

 
5849 

 
Concurs 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344397/12623479  

Radiodiagnòstic 

1 8175 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Formació postgraduada en  Neuroradiologia. Màster en Neurociències. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344429/12623479  
  
 

Radiodiagnòstic 

3 5477 
6151 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en radiologia de cap i coll. 
Formació postgraduada en Neuroradiologia. 

Participació en recerca. 

5581 Concurs 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344448/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5478 
5480 

Concurs Mínim 2 anys d’experiència en neuroradiologia intervencionista. 
Formació postgraduada en Neuroradiologia intervencionista. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344472/12623479  
  
 

Radiodiagnòstic 

1 5523 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Mínim 1 any d’experiència Fellow Radiologia Vascular 
Intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge Radiodiagnòstic 

1 5556 Concurs Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia Vascular Intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 
Titulació Europea EBIR. 

Participació en recerca. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93344328/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344328/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344350/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344350/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344370/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344370/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344397/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344397/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344429/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344429/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344448/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344448/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344472/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344472/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
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  (23_GP1_RADI_9) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344487/12623479  
 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_10) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344506/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5850 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia Vascular Intervencionista. 
Formació postgraduada en Radiologia Vascular Intervencionista. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_11) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344530/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5566 Concurs Mínim 1 any d’experiència en Radiologia abdominal. 
Formació postgraduada en Radiologia Abdominal. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_12) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344546/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5717 
 

Concurs 

 
Mínim 2 any d’experiència en Radiologia abdominal. 
Formació postgraduada en Radiologia abdominal. 

Participació en recerca. 

6150 Concurs-
oposició 
etapa 2 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93344487/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344487/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344506/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344506/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344530/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344530/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344546/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344546/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
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Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_13) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344614/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

2 5697 
 

Concurs 

 
Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia pediàtrica. 
Formació postgraduada en Radiologia Pediàtrica. 
 
 
 

--- 

5733 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_14) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344639/12623479  
  
 

Radiodiagnòstic 

2 5847 
 

Concurs 

 
Mínim 2 any d’experiència en screening de càncer de mama. 
Formació postgraduada en Radiologia mamària i ginecològica. 

Participació en recerca. 

7382 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_15) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344661/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 7510 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 1 any d’experiència en screening de càncer de mama. 
Formació postgraduada en Radiologia mamària i ginecològica. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_16) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344685/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5848 Concurs Mínim 2 anys d’experiència en radiologia MSK. 
Experiència com a docent de pregrau. 
Formació postgraduada en Radiologia Múscul-esquelètica. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_17) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344737/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5853 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 1 any d’experiència en radiologia MSK. 
Formació postgraduada en Radiologia Múscul-esquelètica. 

--- 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_18) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344755/12623479  
 

Radiodiagnòstic 

1 5863 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Mínim 2 anys d’experiència en Radiologia abdominal. 
Experiència com a tutor/a de residents. 
Formació postgraduada en Radiologia Abdominal. 

Participació en recerca. 

Servei de Diagnòstic per la 
Imatge 
(23_GP1_RADI_19) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93344782/12623479  
 

Radiodiagnòstic 16 5976 
5978 
5980 
5981 
5982 
5983 
5985 
5986 
5988 
5990 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència mínima de 2 anys en Teleradiologia d’urgències. --- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93344614/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344614/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344639/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344639/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344661/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344661/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344685/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344685/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344737/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344737/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344755/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344755/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344782/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93344782/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
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6041 
6042 
6044 
6102 
6989 
6990 
 

 

Centre d’Atenció a la Discapacitat 
(23_GP1_CAD_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93345220/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Medicina i 
Cirurgia  
 
 

2 3235 
5917 

Concurs Mínim 1 any d’experiència en la  valoració del grau de discapacitat --- 

Centre d’Atenció a la  
Discapacitat  (23_CADP_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93345547/12623479  
 

Psicologia 

3 3132 
3233 

Concurs  
Mínim 1 any d’experiència en la  valoració del grau de discapacitat 

 
--- 

6004 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Servei de Farmàcia 
(22_GP1_FARMC_1) 
Ihttps://tauli.talentclue.com/es/
node/93346199/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Medicina 
i Cirurgia 
General i 
especialitat en  
Farmacologia 
Clínica 

2 6085 
 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

Experiència mínima de 2 anys com membre de CEI/CEIM com revisor 
de Assajos clínics.  
Experiència en el sistema Clinical Trials Information System (CTIS).  
 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb la gestió i valoració d’assajos clínics, amb especial 
referència a la seva regulació i al camp de l’Oncologia 
Formació en de Bones Pràctiques Clíniques. 

3140 Concurs 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346624/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 309 Concurs Postgrau en Metodologia de la Investigació: disseny i estadística en 
ciències de la salut. Laboratori de Estadística Aplicada y Modelització.  
Qualitat i seguretat farmacoterapèutica en el pacient 
Experiència mínima de 5 anys en atenció farmacèutica en el pacient de 
Medicina intensiva i semi-intensiva. 
Participació en  comitès hospitalaris relacionats amb l'àmbit de 
coneixement.   
Participació en projectes d'investigació com a investigador/a principal 
en els darrers 3 anys 

Títol de Doctorat; coneixements en tractament de 
patologies de l'aparell digestiu i neurologia. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346668/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 312 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Board of Pharmacy Specialties- BCOP (Board Certified Oncology 
Pharmacist of American Pharmacists Association). 
Postgrau en Metodologia de la Investigació: disseny i estadística en 
ciències de la salut. Laboratori de Estadística Aplicada y Modelització.  
 
Experiència mínima de 5 anys en atenció farmacèutica en el pacient 
oncohematològic. 
Experiència en docència universitària acreditada 
Participació en  comitès hospitalaris relacionats amb l'àmbit de 
coneixement   
 

Títol de doctorat; Coneixement i maneig de programes de 
gestió farmacoterapèutica de medicació oncohematològica 
com LUG Technology® o Farmis Oncofarm® 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93345220/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93345220/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93345547/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93345547/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346199/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346199/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346624/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346624/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346668/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346668/12623479
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Participació en projectes d'investigació com a investigador/a principal 
en els darrers 3 anys. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346732/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 3429 Concurs Formació en Qualitat i seguretat en  farmacoterapèutica en el pacient; 
Cursos de formació en l'àmbit de la farmacoteràpia; Formació en 
Gestió clínica. 
 
Experiència mínima de 5 anys en atenció farmacèutica en l'àmbit de la 
geriatria i pacient crònic. 
Experiència en gestió sanitària i l'àmbit d'atenció primària. 
Participació en  comitès hospitalaris relacionats amb l'àmbit de 
coneixement.   
Participació en projectes d'investigació com a investigador/a en els 
darrers 10 anys. 

Coneixement i seguiment dels indicadors de qualitat 
farmacèutica i  seguretat del medicament en l'àmbit de 
atenció especialitzada i atenció primària. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346751/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 3763 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Compounded Sterile Preparations Certificate for Pharmacists. 
American Society of Healh-System Pharmacists; Títol d’Expert/a en 
Formulació de Medicaments Individualitzats en Pacients especials: 
Pediatria, Geriatria i Cures Pal·liatives. Formació en oftalmologia. 
 
Experiència mínima de 5 anys en un departament de farmacotècnia i  
mescles de medicaments endovenosos; atenció farmacèutica en el 
pacient quirúrgic  traumatològic; atenció farmacèutica del pacient 
oftalmològic; experiència en TADE (Tractament antibiòtic domiciliari 
endovenós). 
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; Coneixement en la manipulació de 
medicaments perillosos, i participació en grups de treball per a la seva 
gestió. 

Mínim una publicació en el darrer any sobre l'àmbit de la 
farmacotècnia i/o TADE. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346775/12623479 
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 3812 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Cursos acreditats en l'àmbit de pacient extern; Títol d'expert en 
Biosimilars. 
Titulació de Farmàcia Hospitalària en l’abordatge integral de la 
Psoriasis. 
 
Experiència mínima d’1 any  d’atenció farmacèutica en pacient extern 
i patologies cròniques; atenció farmacèutica en pacient amb fibrosi 
quística.  
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; participació en grups de treball nacionals (per 
ex.: Societat Espanyol de Farmàcia Hospitalària); Participació en 
projectes d'investigació com a investigador/a principal en els darrers 3 
anys 

Mínim de 2 publicacions en revistes científiques en els 
darrers 3 anys. 
Experiència acreditada en Normativa ISO 9001:2015 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346801/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 7241 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Cursos acreditats en atenció a pacient crònic; cursos acreditats en 
pacient crític; cursos acreditats en maneig de nutrició 
enteral/parenteral; cursos acreditats en medicina de la dona. 
 
Experiència mínima d’1 any en atenció farmacèutica en el pacient 
pediàtric (medicina pediàtrica, cirurgia pediàtrica, neonatologia, 

Experiència en docència. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93346732/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346732/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346751/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346751/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346775/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346775/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346801/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346801/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

pacient crític pediàtric); atenció farmacèutica en ginecologia i 
obstetrícia; atenció farmacèutica en nutrició enteral i parenteral. 
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; participació en grup multidisciplinaris 
d'atenció a pacient crònic pediàtric; coneixement de l'aplicatiu 
Centricity High Accuity (CHA) i participació en la implantació de unitats 
pediàtriques i neonatals. 

Servei de Farmàcia 
(23_GP1_FARMH_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93346828/12623479  
 

Llicenciatura/Gr
au en Farmàcia 
i especialitat en 
Farmàcia 
Hospitalària 

1 7685 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Cursos acreditats en qualitat i seguretat farmacològica de 
medicaments perillosos; Postgrau en Salut Pública. 
 
Experiència mínima de 2 anys en atenció farmacèutica en el pacient 
urgent i emergent; atenció farmacèutica en el pacient politraumàtic; 
atenció farmacèutica en el pacient amb ICTUS. 
Participació en  comitès hospitalaris i grups de treball relacionats amb 
l'àmbit de coneixement; participació en grups de treball nacionals (xe: 
Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària); Participació en projectes 
d'investigació com a investigador/a principal en els darrers 3 anys; 
experiència acreditada en docència. 

Estudis de doctorat en l'àmbit de pacient d'urgències 

Servei de Cirurgia Vascular 
(23_GP1_CVAS_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93367842/12623479  
 

Angiologia i 
Cirurgia 
Vascular 

1 2093 Concurs Certificació de diagnòstic vascular no invasiu. Títol de Director/a 
d’Instal·lacions radiològiques i segon nivell de protecció radiològica. 
Certificat de Bones Pràctiques Clíniques per investigadors i 
subinvestigadors. 
 
Experiència mínima de 5 anys en l’especialitat desenvolupada en un 
Hospital. 

Participació en comissions i comitès intrahospitalaris. 
Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora de la qualitat. Capacitat de treball 
en equips multidisciplinaris 

Servei de Cirurgia Vascular 
(23_GP1_CVAS_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93367879/12623479 
 

Angiologia i 
Cirurgia 
Vascular 

1 2831 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Certificació de diagnòstic vascular no invasiu. Títol de Director/a 
d’instal·lacions radiològiques i segon nivell de protecció radiològica.  
Certificat de Bones Pràctiques Clíniques per investigadors i 
subinvestigadors. 

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. Capacitat 
comunicativa i empàtica cap als usuaris, els familiars i 
professionals. Habilitats i motivació per participar en 
activitats docents, d’investigació i de millora de la qualitat. 

Servei de Cirurgia Vascular 
(23_GP1_CVAS_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93367892/12623479 
 

Angiologia i 
Cirurgia 
Vascular 

4 3731 
5024 
7772 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Certificació de diagnòstic vascular no invasiu. Títol de Director/a 
d’instal·lacions radiològiques i segon nivell de protecció radiològica.   

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. Capacitat 
comunicativa i empàtica cap als usuaris, els familiars i 
professionals. Habilitats i motivació per participar en 
activitats docents, d’investigació i de millora de la qualitat. 
Experiència en l’elaboració de guies clíniques 
intrahospitalàries. 

8177 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368206/12623479  

Ginecologia i 
Obstetrícia 

3 3647 
 
 

 
 
 
Concurs 

 
 
Mínim de sis  anys de treball com a especialista en ginecologia i 
obstetrícia.  

Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en l’atenció experta de pacients amb processos 
de Patologia mamària benigna i oncològica. 
Experiència docent i d’investigació. Capacitat de treballar 
en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i 
professionals. Flexibilitat i disponibilitat per a activitat 
addicional. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93346828/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93346828/12623479
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 5166 Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en l’atenció experta de pacients amb processos 
d’Oncologia ginecològica. 
Experiència docent i d’investigació. Capacitat de treballar 
en equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i 
professionals. Flexibilitat i disponibilitat per a activitat 
addicional. 

2541 
Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada per a  l’atenció de pacients amb processos de 
Medicina Materno-fetal, Diagnòstic Prenatal i Ecografia 
obstètrica d'alta complexitat. 
Experiència docent i d’investigació. Capacitat de treballar en 
equip i habilitats comunicatives amb pacients, familiars i 
professionals. Flexibilitat i disponibilitat per a activitat 
addicional. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368230/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

2 212   
7812  

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada per a  l’atenció de pacients amb processos de 
Medicina Materno-fetal, Diagnòstic Prenatal i Ecografia 
obstètrica d'alta complexitat. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368387/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

1 215 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en atenció experta a la Patologia ginecològica 
d'alta complexitat (diagnòstic, seguiment i tractament 
quirúrgic)  i Histeroscòpia diagnòstica i quirúrgica 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368414/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

1 217 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada en atenció experta a la Patologia ginecològica 
d'alta complexitat (diagnòstic, seguiment i tractament 
quirúrgic), Patologia de tracte genital inferior i Infeccions 
de transmissió sexual. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 
 

Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368436/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

1 5161 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà perfil competencial i formació continuada 
acreditada polivalent en l’atenció de pacients amb 
processos d’Oncologia ginecològica i Patologia mamària 
benigna i oncològica. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93368230/12623479
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Servei de Ginecologia i 
Obstetrícia 
(23_GP1_GINE_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93368452/12623479  
 

Ginecologia i 
Obstetrícia 

2 6081 
6082  
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Es valorarà experiència acreditada en atenció al Part 
normal, atenció al Part d'alt risc  i Urgències gineco-
obstètriques. 
Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. Flexibilitat i 
disponibilitat per a activitat addicional. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369294/12623479 

Psiquiatria 

1 2360 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 

--- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369418/12623479  
 

Psiquiatria 3 3690 Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i 
Addiccions comunitària d'adults. 

Experiència en la coordinació d'equips multidisciplinaris en 
Salut Mental. 

3623 Experiència en atenció integrada en drogodependències 

3852 --- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369441/12623479  
 

Psiquiatria 1 360 Concurs Experiència  assistencial en atenció integrada de salut mental i 
drogodependències i en hospitalització de patologia dual. 

--- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369460/12623479  
 

Psiquiatria 1 374 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada en Salut Mental Comunitària i Hospitalària 
d'aguts i subaguts. 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369473/12623479  
  
 

Psiquiatria 5 1839 
3278 
3622 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 
 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

1994 Concurs 

3642 Concurs Experiència en recerca en tractament de Trastorns 
d'ansietat. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369496/12623479  
 

Psiquiatria 1 2744 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 
Experiència en  programes d'atenció integrada en psicosis. 

Experiència en  programes d'atenció integrada en psicosis. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369531/12623479  
 

Psiquiatria 1 2745 Concurs Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 
Formació continuada Salut Mental i Addiccions. 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93368452/12623479
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  Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_8) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369568/12623479  
 

Psiquiatria 1 3207 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Hospitalització Psiquiàtrica d'Aguts i/o subaguts i 
Psicogeriatria. 
Experiència en interconsulta psiquiàtrica hospitalària. 

Experiència en psicogeriatria. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_9) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369587/12623479  
 

Psiquiatria 3 3704 
3856 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada assistencial en hospitalització psiquiàtrica 
d'aguts i/o subaguts. 

--- 

356 Experiència en atenció integrada en salut mental. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_10) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369601/12623479  
 

Psiquiatria 2 3836 
3838 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada assistencial en hospitalització domiciliària 
psiquiàtrica d'aguts. 

Experiència en atenció integrada en salut mental. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSIQ_11) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93369616/12623479  
 

Psiquiatria 3 3844 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en programes de col·laboració de Salut Mental i Atenció 
Primària i en psiquiatria comunitària d'adults. 

Experiència en programes d'atenció integrada en psicosis. 

3845 
3846 

--- 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370141/12623479 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

3 354 
2284 
 

Concurs 
 

Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària d'adults Experiència en Salut Mental Comunitària i Col·laboració 
amb Atenció Primària. 

357 
 

Concurs- 
oposició 
etapa 3 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSICO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370200/12623479 

Llicenciatura/ 
Grau de 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica  
 

3 31011 
 

Concurs Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària d'adults 
de més de 10 anys en l'àmbit. 

Experiència en l’atenció psicològica en dones. 
 

 
36241 
36261 

 
Experiència en l’atenció psicològica a en 
drogodependències i patologia dual. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370248/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

1 3811 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Salut Mental Comunitària. Formació Continuada en 
atenció a la SM d'adults. 

Experiència en Rehabilitació psicosocial, pacients trastorns 
mentals greus i experiència en atenció integral comunitària. 
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Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370258/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

5 3651 Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
 
Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària d'adults 

Experiència en l’atenció psicològica en dones. 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

3848 Experiència en Salut Mental Comunitària i Col·laboració 
amb Atenció Primària. 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

3849 Experiència en Psicooncologia 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

6248 Experiència en atenció psicològica en Discapacitat 
Intel·lectual. 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

7442 Experiència en Salut Mental Comunitària i Col·laboració 
amb Atenció Primària. 

Salut Mental Adults 
(23_GP1_PSCLI_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370276/12623479  
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

1 3853 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Formació continuada en atenció a la salut mental d'adults i en 
addiccions. 

Experiència en primers episodis psicòtics 

* Per aquestes places també es vàlid com a requisit principal acumular una experiència de 10 anys com a psicòleg/psicòloga en el cas d’haver ocupat una de les places convocades en aquesta categoria i funcions en el CCSPT 
des d’abans de 01/01/2016. 

Salut Mental Infanto-Juvenil 
(23_GP1_PSINJ_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93371021/12623479 

 
Psiquiatria 

 
8 

371  
Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Experiència Clínica en atenció integrada en Psiquiatria Infantil i de 
l'Adolescent  i Salut Mental comunitària. 

Experiència en coordinació d'equips multidisciplinaris en 
Salut Mental. 

369 Experiència en Primers Episodis Psicòtics. 

3676 Experiència en Trastorns de la Conducta Alimentària. 

3703 
3858 

Experiència en Hospitalització psiquiàtrica Infanto-Juvenil. 

3857 Experiència en pacient vulnerables. 
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“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

3859 Experiència en coordinació d'equips multidisciplinaris de 
salut mental. 

7667 Experiència en Trastorns de l'espectre autista. 

 
Salut Mental Infanto-Juvenil 
(23_GP1_PSINJ_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93371058/12623479  
 
 
 
 
 
 
 

 
Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i 
especialitat en 
Psicologia 
Clínica 

 
9 

 
3275 
 

 
Concurs 
 

 
Experiència acreditada en atenció en psicologia comunitària infanto-
juvenil 

 
Experiència en atenció comunitària integrada en salut 
mental infanto-juvenil 

2267 
373 
3655 
3862 
7443 

 
 
Concurs-
oposició 
etapa 2 
 3762 Experiència en malalties Minoritàries i Trastorns de 

l'Espectre Autista. 

3864 Experiència en Trastorns de la Conducta Alimentària. 

7666 Experiència en pacients crònics complexes. 

Servei de Medicina Intensiva -UCI 
(23_GP1_MINT_UCI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370317/12623479  
 

Medicina 
Intensiva 

13 2303 
2391 

Concurs Sense requisits  
 
O 
 
Experiència recent en HEMS (últims 3 anys) 
Experiència en vol nocturn de mínim 1 any en els darrers 3 anys 
Curs Helicopter Emergency Medical System (HEMS) 
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici 
de les seves funcions en aquests llocs de treball (PHA) 
Coneixement del medi aeri del territori català 
 

- A valorar sense requisits: 
Experiència prèvia com a Intensivista 
Capacitat de treballar en equip 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Estades formatives en diferents hospitals 
Habilitats comunicatives amb  pacients, familiars i 
professionals 
Experiència en recerca 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 
Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència en càrrecs de gestió 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències 
Direcció de cursos 
Direcció de tesis doctorals 
 
- A valorar amb requisit: 
Experiència prèvia com a Intensivista 
Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària 
Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària aèria 

263 
7447 
6121 
6944 
6945 
6946 
6947 
38901 
37841 
38682 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

3751 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 3 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93371058/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93371058/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370317/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370317/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Coneixement i experiència en l’atenció del pacient 
politraumátic i en suport vital avançat. 
Coneixements dels procediments específics de 
monitorització, del tractament del pacient crític, de 
fisiopatologia del transport sanitari aeri i dels protocols 
operatius de l’atenció prehospitalària 
Capacitat de treballar en equip 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Estades formatives en altres hospitals 
Habilitats comunicatives amb  pacients, familiars i 
professionals 
Experiència en recerca 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 
Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència en càrrecs de gestió 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències 
Direcció de cursos 
Direcció de tesis doctorals 
 

 

Consideracions places  Servei de Medicina Intensiva –UCI: 
1. 85% d’UCI i 15% Prehospitalària aèria. 
2. Atenció continuada 
 

Activ. Prehospitalària – Crítics-  
(23_GP1_PREH_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370326/12623479  
 
 

Medicina 
Intensiva //  
 
Medicina 
Familiar i 
Comunitària// 
 
Medicina 
Interna // 
 
Anestesiologia 
 
Altres 
especialitats 

 
19 

 
2407* 

 
Concurs 

 
Experiència mínima d'1 any en els darrers 3 anys en atenció 
extrahospitalària. 
 
 
 

Experiència professional a l'àmbit de l'atenció 
extrahospitalària 
Experiència professional en serveis d’urgències i/o unitat 
de cures intensives (UCI) i/o unitat de reanimació (REA) 
Coneixement i experiència en l’atenció del pacient 
politraumàtic i en suport vital avançat. 
Coneixements dels procediments específics de 
monitorització, del tractament del pacient crític i dels 
protocols operatius de l’atenció prehospitalària 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Experiència en recerca 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 

3785* 
3786* 
3787* 
3788* 
4013* 
4014* 
4024* 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93370326/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370326/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  compatibles per 
a professionals 
llicenciats 
abans de 1995.  
 

Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències. 

 
Medicina 
Intensiva // 
 
Medicina  
Familiar i 
Comunitària // 
 
Anestesiologia 

2611 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència recent en HEMS (últims 3 anys) 
Experiència en vol nocturn de mínim 1 any en els darrers 3 anys 
Curs Helicopter Emergency Medical System (HEMS) 
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici 
de les seves funcions en aquests llocs de treball (PHA) 
Coneixement del medi aeri del territori català 
 

Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària 
Experiència professional a l’àmbit de l´atenció 
prehospitalària aèria 
Experiència professional en serveis d’urgències i/o unitat 
de cures intensives (UCI) i/o unitat de reanimació (REA) 
Coneixement i experiència en l’atenció del pacient 
politraumàtic i en suport vital avançat. 
Coneixements dels procediments específics de 
monitorització, del tractament del pacient crític, de 
fisiopatologia del transport sanitari aeri i dels protocols 
operatius de l’atenció prehospitalària 
Capacitat de treballar en equip 
Desenvolupament professional en àrees específiques de 
coneixement 
Habilitats comunicatives amb  pacients, familiars i 
professionals 
Publicacions científiques 
Comunicacions a congressos 
Doctorat 
Nivell d'anglès 
Participació en comitès intra i extrahospitalaris 
Experiència docent 
Màster relacionat amb qualsevol altre aspecte de 
l'especialitat 
Participació en activitats de les societats científiques de 
l'especialitat 
Ponències 

36652 
37811 
37821 
37891 
40111 
36773 
40123 

36644 
36664 
40255 
 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Consideracions places  Activ. Prehospitalària – Crítics- : 
* Places de prehospitalària terrestre. Mirar % jornada exacte a l’annex 5. 
1. 60% prehospitalària terrestre (amb 50% de dia i  50% nit) i 40% aèria (amb 75% nit i 25% dia). 
2. Plaça amb 60% prehospitalària terrestre (amb 50% dia i 50% nit) i 40% aèria (75% de dia i 25% de nit). 
3. Jornada del 60%, de la qual, el 20% prehospitalària terrestre (amb 50% dia i 50% nit) i 40% aèria (amb 75% dia i 25% nit). 
4. Jornada del 40% de prehospitalària aèria (75% de dia i 25% de nit). 
5. 50% UCI, 10% Prehospitalària aèria  (amb 50% dia i 50% nit) i 40% aèria (amb 75% nit i 25% dia) 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia 
(23_GP1_COT_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93370344/12623479 
 
 
 

 
Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

 
14 

 
176 

 
Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia relacionada amb Ortopèdia i 
Traumatologia infantil. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Capacitat organitzativa i de gestió de pacients amb 
patologia traumàtica. 
Estades formatives en altres centres. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

186 Concurs --- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de la mà. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en tècniques de microcirurgia 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

187 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de la mà. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en tècniques de microcirurgia 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en tècniques de cirurgia reconstructiva 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

196 Concurs --- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i ortopèdica del genoll. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93370344/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93370344/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat 
Vinculació i implicació en Societats Científiques de 
l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

198 Concurs -- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica de l’aparell locomotor. 
Experiència de més de cinc anys en el maneig terapèutic del 
peu diabètic 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3691 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

-- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de tres anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’espatlla i el 
colze. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada 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 
Estades formatives en altres centres. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3692 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

-- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i ortopèdica del maluc. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3742 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’especialitat. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud i motivació per formar part d’un Equip 
especialista en el maneig de la patologia traumàtica de 
l’aparell locomotor. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3743 
5025 
5026 

Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica del raquis. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud i Motivació per entrar a formar part d’un Equip 
Multidisciplinari d’abordatge de la patologia ortopèdica i 
traumàtica del raquis. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3744 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica del maluc. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud i Motivació per entrar a formar part d’un Equip 
Multidisciplinari d’abordatge de la patologia ortopèdica i 
traumàtica del maluc. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

6454 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i sèptica de l’aparell locomotor. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat 
Estades formatives a l’estranger. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

7868 Concurs-
oposició 
etapa 3 

--- Curriculum vitae 
Experiència en el maneig de la patologia relacionada amb 
la Ortopèdia i Traumatologia infantil. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Inquietud per formar part d’un Equip vinculat a la Patologia 
Traumàtica de l’Aparell Locomotor 
Estades formatives en altres centres. 

 
Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia 
(23_GP1_COT_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93371078/12623479  
 

 
Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 
 

 
4 

 
184 

 
Concurs-
oposició 
etapa 2 

 
Estar en possessió del Títol de Doctor. 
 

Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de la mà. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en el lideratge de projectes de Recerca 
Nacionals i Internacionals 
Experiència acreditada en microcirurgia 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Estades formatives a l’estranger. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

188 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Estar en possessió del Títol de Doctor. 
 

Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia traumàtica i ortopèdica del genoll. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Experiència en lideratge de projectes de Recerca 
relacionats amb l’especialitat. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

3694 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

Estar en possessió del Títol de Doctor. 
 

Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’especialitat, 
en especial de l’extremitat superior 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Experiència en el lideratge de projectes de Recerca 
competitius a nivell Nacional i Internacional 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Cirurgia 
Ortopèdica i 
Traumatologia 

6455 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Estar en possessió del Títol de Doctor. Currículum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
de la patologia ortopèdica i traumàtica de l’espatlla. 
Idiomes parlats i escrits 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93371078/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93371078/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
Estades formatives a l’estranger. 

Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia 
(23_GP1_COT_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93374989/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

5 3708 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig i 
gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

5001 Concurs --- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
i gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball i de lideratge en equips 
multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

3804 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Experiència contrastada de més de dos anys en el maneig i 
gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93374989/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93374989/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 
 

5908 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum vitae 
Experiència contrastada de més de cinc anys en el maneig 
i gestió de pacients amb patologia traumàtica a nivell d’un 
Servei de Urgències. 
Idiomes parlats i escrits 
Formació continuada del lloc de treball a cobrir i vinculada 
amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals. 

Medicina Física 
i Rehabilitació /  
Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

3741 Concurs-
oposició 
etapa 2 
 

--- Curriculum vitae 
Idiomes parlats i escrits. Formació continuada del lloc de 
treball a cobrir i vinculada amb l’especialitat 
Habilitats, motivació i experiència acreditada per a 
participar en activitats docents,  de recerca i de millora de 
la qualitat 
Experiència en assajos clínics 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris 
Capacitat comunicativa i empàtica vers els usuaris, els 
familiars i els professionals 
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93375014/12623479  
 

Medicina 
Interna 

2 2035 
 
 

Concurs 
 
 

Experiència acreditada mínima de 3 anys en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 
2 anys d'experiència laboral acreditada en Urgències 
extrahospitalàries en un Sistema d'Emergències Mèdiques. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat 

2038 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93429580/12623479  
 

Medicina 
Interna 

1 2073 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 5 anys) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari.  
5 anys d'experiència acreditada en gestió d'equips de l'àmbit urgent  
Formació acreditada en Seguretat clínica i qualitat assistencial 
3 anys d'experiència acreditada en Urgències extrahospitalàries en un 
Sistema d'Emergències Mèdiques.  
Formació acreditada en Gestió Sanitària 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93429588/12623479  

Medicina 
Interna 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2539 Concurs 
 
 
 
 
 

Experiència acreditada (mínima 3 anys) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_FAM_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93429744/12623479  

Medicina 
Familiar i 
Comunitària  
 

1 2611 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada mínima de 3 anys en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari  
3 anys d'experiència laboral acreditada en Urgències 
extrahospitalàries en un Sistema d'Emergències Mèdiques.  
Formació acreditada en Gestió Sanitària 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat 
 
 
 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_EFE_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430575/12623479  
 

Medicina de 
l’Educació Física 
i l’Esport 

1 3573 Concurs Experiència acreditada (mínima 3 anys) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari.  
Formació reglada en ecografia clínica de l'aparell locomotor 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_FAM_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430587/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

3 3947 
3960 
3962 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 
1 any d'experiència laboral acreditada en Urgències extrahospitalàries 
en un dispositiu d'Urgències o Emergències Mèdiques. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93375014/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93375014/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429580/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429580/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429588/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429588/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429744/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93429744/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430575/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430575/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430587/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430587/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_GERI_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430600/12623479  
 

Geriatria 1 3965 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_FAM_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93430610/12623479  
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària 

13 3737 
3961 
3963 
3964 
3968 
3998 
7500 
7779 
3959 
3966 
3967 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 6 mesos) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari. 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

7910 
 

Concurs-
oposició 
etapa 3 
 

Medicina 
familiar i 
Comunitària / 
Medicina 
Interna 

2605 Concurs Experiència acreditada (mínima 6 mesos) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MINT_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94033174/12623479  
 

Medicina 
Interna 

2 6105 
7501 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

Àrea d’Urgències 
(23_GP1_URG_MFOR_1 
)https://tauli.talentclue.com/es/
node/94033438/12623479  
 

Medicina 
familiar i 
Comunitària i 
 Medicina Legal 
i Forense 

1 7924 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència acreditada (mínima 1 any) en l'atenció de pacients amb 
patologia urgent en un Servei d'Urgències Hospitalari 

Competències comunicatives amb l’usuari, els familiars i els 
altres professionals.  
Certificat de medicina d’Urgències i emergències (CME -
SEMES-)  
Màster oficial de Medicina d’Urgències i Emergències 
Habilitats i motivació per a participar en activitats docents,  
de recerca i de millora de la qualitat. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/93430600/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430600/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430610/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93430610/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033174/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033174/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033438/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033438/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Atenció Primària 
(23_GP1_ATP_FAM_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94033983/12623479  
 
 
 

Medicina 
Familiar i 
Comunitària o  
llicenciatura en 
Medicina i 
Cirurgia general  
per a 
professionals 
llicenciats 
abans de 1995. 

3 3103 Concurs --- Currículum Vitae. 
Experiència acreditada superior a 2 anys en atenció 
primària els darrers 5 anys.       
Experiència en atenció Covid a residències des de primària.  
Coneixement i experiència en eCap. 
Experiència en el funcionament a través UBA5. 

3107 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum Vitae. 
Treball en equip. 
Experiència en atenció primària 

3265 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Currículum Vitae.   
Experiència en atenció a residencies des de primària. 
Experiència  en ATDOM, maneig d'e-cap. 
Experiència en geriatria,  motivació per a la recerca. 

Atenció Primària 
(23_GP1_ATP_PSICO_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034130/12623479  
 
 
 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia i  
Màster en 
Psicologia 
General 
Sanitària 
 

1 7798 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència com a RBEC de primària mínim 1 any. Currículum Vitae. 
Formació en salut  comunitària,  formació en RBEC  
Coneixement en l’ús d'eCap. 
Experiència com a personal investigador. 
Experiència com a psicòleg o psicòloga general sanitari. 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034246/12623479  
 

Oftalmologia 2 3505 
3560 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en patologia mèdica i quirúrgica vitri-retiniana. --- 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034283/12623479  
 

Oftalmologia 1 3643 Concurs Experiència en patologia mèdica i quirúrgica  còrnia i superfície ocular. --- 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034311/12623479  
 

Oftalmologia 1 3724 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en patologia mèdica i quirúrgica glaucoma. --- 

Servei d’Oftalmologia 
(23_GP1_OFTAL_4)   
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94460652/12623479  
 

Oftalmologia 1 159 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en patologia mèdica i quirúrgica oftalmopediatria i 
neuroftalmologia. 

--- 

Servei d’Anestesiologia 

Anestesia i 
Reanimació 

1 229 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Anestesiologia Pediàtrica (4 anys)                                 
Màster Anestesia Pediàtrica                                          
Experiència en Anestesia fora de quiròfan (2 anys).                                  
Experiència en suport vital avançat pediàtric. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  

https://tauli.talentclue.com/es/node/94033983/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94033983/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034130/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034130/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034246/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034246/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034283/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034283/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034311/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034311/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94460652/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94460652/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_ANEST_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034681/12623479 
 

Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_2)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034725/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 235 Concurs Experiència en Anestesiologia cirurgia vascular ( 3 anys).                                                      
Experiència en Anestesiologia cirurgia Obstètrica (3 anys).                                                     
Experiència coordinació curso "Crisis Resource Management" en 
pacient politraumatitzat.                                                    
Experiència en Emergències prehospitalàries ( 5 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_3)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034818/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 247 Concurs Experiència  Anestesiològica, Reanimació i tractament del Dolor (4 
anys).                                                    
Doctorat en Anestèsia i Reanimació.                                                    
Experiència en Àrea de Reanimació.                                                    
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_4)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034846/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3301 Concurs Experiència  Anestesiològica en Cirurgia Toràcica (3 anys).                                                     
Experiència en Anestesia Obstètrica.                                                    
Experiència en Àrea de Reanimació.                                                       
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat. 
Experiència en manejo de ventilació Unipulmonar.                   
Experiència en manejo de dispositius supra i infraglotics en cirurgia 
toràcica. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_5)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034874/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3615 Concurs Experiència en àrea de obstetrícia (4 anys).                                                           
Experiència en Àrea de Reanimació ( 4 anys).                                                   
Experiència en Atenció al pacient politraumàtic.                                                                       
Experiència en cirurgia abdominal major complexa. 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_6)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034907/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3616 Concurs Experiència en Anestesia Pediàtrica (2 anys).                                                       
Experiència en Anestesia Neurocirurgia ( 2 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_7)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034939/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 233 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Neurocirurgia (3 anys)                                                
Experiència en Anestesia Obstètrica (3 anys).                                                             
Experiència en Àrea de Reanimació (3 anys).                                                                                
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (3 anys). 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_8)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94034966/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 234 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (2 anys)                                                 
Experiència en Anestesiològica en cirurgia Vascular (2 anys).                                                              
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (2 anys). 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

https://tauli.talentclue.com/es/node/94034681/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034681/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034725/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034725/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034818/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034818/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034846/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034846/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034874/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034874/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034907/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034939/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034966/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94034966/12623479


52 
 

(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_9)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048261/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 238 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (18 mesos).                                                              
Experiència en Anestesiològica en cirurgia Vascular (18 mesos).                                                                                  
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (18 mesos).                                                                     
Experiència  Anestesiològica en Cirurgia Toràcica (18 mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_10)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048290/12623479 
 
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 243 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica, Reanimació i tractament del Dolor (4 
anys). 
Màster en “Cuidados Intensivos”.                                                                
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (4 anys).                                                               
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i servei Prehabilitació (4 
anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_11)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048317/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 245 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica, Reanimació i tractament del Dolor (6 
anys).                                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 anys).                                                               
Experiència  Anestesiològica Cardiovascular (6 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_12)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048344/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 2022 Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_13)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048371/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 2183 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 anys).                                                            
Experiència en Anestesiològica en Neurocirurgia (6 anys).                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 anys).                                                                                 
Experiència  Anestesiològica vascular perifèrica (6 anys) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_14)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048403/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 2545 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 mesos).                                                                 
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 mesos).                                                            
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i  RX intervencionista (6 
mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_15)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048466/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3302 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 mesos).                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 mesos).                                                                 
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i  RX intervencionista (6 
mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_16)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048484/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

1 3944 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència  Anestesiològica en Reanimació (6 mesos).                                                             
Experiència en Atenció al pacient Politraumatitzat (6 mesos).                                                                 
Experiència  Anestesiològica en Endoscòpies i  RX intervencionista (6 
mesos) 

Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94048261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048261/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048290/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048290/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048317/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048317/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048344/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048344/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048371/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048371/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048403/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048403/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048466/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048466/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048484/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048484/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

Servei d’Anestesiologia 
(23_GP1_ANEST_17)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048504/12623479  
 

Anestesia i 
Reanimació 

 3945 
 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

--- Habilitats i motivació per participar en activitats docents, 
d’investigació i de millora en qualitat.  
Capacitat de treball en equip multidisciplinari.  
Disponibilitat per realitzar atenció continuada en tots els 
dispositius d’Anestesiologia i reanimació del CCSPT. 
Capacitat empàtica i comunicativa en el seu lloc de treball.                                                                   

CDIAP 
(23_GP1_CDIAP_1)  
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048562/12623479  
 
 

 Llicenciatura/ 
Grau en 
Psicologia 

1 3131 Concurs Acreditació en Psicologia General Sanitària 
Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults 
Experiència clínica de més de 5 anys en diagnòstic neuropsicològic 
d'alteracions en el neurodesenvolupament en primera infància. 
Acreditació Psicòleg/Psicòloga  Expert/a en Neuropsicologia Clínica. 
Coneixements de les Escales de Desenvolupament Bayley-III, Escales 
McCarthy d’Aptituds i Psicomotricitat per Nens - MSCA, Bateria 
d’Avaluació de Kaufman per Nens - K.ABC, Escala d’Intel·ligència de 
Wechsler per a Preescolar i Primària - WPPSI-IV, Escala de Maduresa 
Mental de Columbia, Test Illinois d’Aptituds Psicolingüístiques - ITPA,  
Inventari del comportament de nens d’Achenbach - C-TRF/1.5-5. 
Qüestionari per a pares i mestres, Qüestionari de comunicació social - 
SCQ,  Escala d’Observació per al Diagnòstic de l’Autisme - ADOS2, 
entre d'altres. 
Treball amb famílies i dels recursos educatius i socials del territori. 

Formació específica en patologia de la primera infància i 
coneixements en el diagnòstic neuropsicològic i abordatge 
terapèutic dels diferents trastorns del desenvolupament i 
treball amb famílies. 
Experiència en Docència i Recerca acreditada. 

Centre Medicina Genòmica 
(23_GP1_GENO_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048672/12623479 
 

Llicenciatura / 
Grau en 
Ciències de la 
Salut 

1 3733 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Board Europeu en Assessorament Genètic 
Mínim 7 anys d’experiència en assessorament genètic. 

Capacitat de treballar en equip i habilitats comunicatives 
amb pacients, familiars i professionals. 
Adaptabilitat als canvis. 
 

Centre Medicina Genòmica 
(23_GP1_GENO_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/93179763/12623479  

 

Llicenciatura/ 
Grau en 
Biologia 

 
 
 
 
 
1 

5690 Concurs Doctorat en Ciències Biològiques. 
Acreditació de l’Associació Española de Genética Humana (AEGH) 
Experiència acreditada en l’aplicació de tècniques moleculars en el 
diagnòstic de malalties genètiques (Panells de gens, exoma, 
seqüenciació Sanger, etc ). 
Experiència acreditada en el maneig de bases de dades per a la 
classificació de variants: ClinVar, 
DECIPHER, VARSOME, etc. 
Experiència acreditada en l’anàlisi i en la interpretació i categorització 
de dades de NGS i de variants puntuals. 
Elaboració d’informes de Genètica del Laboratori Clínic. 
En aquest punts mencionats es valorarà coneixement i experiència 
acreditada en les àrees específiques de càncer hereditari i trastorns 
del neurodesenvolupament. Experiència mínima de 5 anys. 

Participació en projectes de recerca. 
Participació com autor o coautor en publicacions 
indexades. 
Formació continuada relacionada amb el lloc de treball. 
Formació específica en genètica. 
Docència. 
Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 

Servei de Cirurgia Toràcica 

Cirurgia 
Toràcica 

1 8171 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència laboral acreditada >8a en cirurgia toràcica.  
Experiència en gestió d'equips i tasques organitzatives de servei. 
Experiència acreditada en cirurgia robòtica.  
Experiència en docència. 

Activitat en recerca i formació continuada en l'especialitat. 
Diploma d'estudis avançats ( DEA) o tesi doctoral 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94048504/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048504/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048562/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048562/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048672/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048672/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179763/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/93179763/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

(23_GP1_CTOR_1) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048797/12623479 
 

Servei de Cirurgia Toràcica 
(23_GP1_CTOR_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048827/12623479 
 

Cirurgia 
Toràcica 

1 8163 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència laboral com a especialista  en cirurgia toràcica.  
Experiència en cirurgia mínimament invasiva.  
Experiència en tasques de camp de cirurgia robòtica mínim 2anys. 
Experiència en diagnòstic i tractament quirúrgic de la via aèria 

Activitat en recerca i formació continuada en l'especialitat. 
Tenir un projecte de tesi doctoral o lectura de tesi 

Servei de Cirurgia Toràcica 
(23_GP1_CTOR_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94048857/12623479 
 

Cirurgia 
Toràcica 

1 8172 Concurs-
oposició 
etapa 3 

Experiència laboral acreditada de més de 5 anys en cirurgia toràcica. 
Experiència en activitat de guàrdies de cirurgia toràcica.  
 

Activitat en recerca i formació continuada en l'especialitat. 
Proximitat al centre hospitalari. 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_1) 
CIRDIGhttps://tauli.talentclue.co
m/es/node/94049434/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 142 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat colorectal i cirurgia mínimament invasiva. 
Experiència en ICG. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_2) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049464/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 145 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat d’Urgències. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_3) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049509/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

3 148 
3884 
6721 

Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat d’Urgències. 
Experiència en politrauma. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

Cursos ATLS i DSTC 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_4) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049568/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 2487 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat colorectal i sòl pèlvic. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_5) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049595/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 3734 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en gestió i planificació Atenció Primària. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94048797/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048797/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048827/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048827/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048857/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94048857/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049434/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049434/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049464/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049509/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049509/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049568/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049568/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049595/12623479
https://tauli.talentclue.com/es/node/94049595/12623479
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(*) El requisit de l’especialitat ha de ser obtingut via MIR (o equivalent homologat a Espanya), a excepció de professionals que ocupin una de les places convocades des d’abans de 01/01/2016, que servirà com a requisit per aquesta plaça 
“estar habilitat legalment per exercir funcions d'especialista". La titulació de Medicina i Cirurgia General o el corresponent ha de precedir els estudis d’especialitat. 

 

  

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_6) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049634/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 3948 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat de Paret Abdominal.  
Experiència en laparoscòpia en paret abdominal. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució. 

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_7) 
https://tauli.talentclue.com/es/n
ode/94049661/12623479  
 

Cirurgia 
General i 
Aparell Digestiu 

1 6144 Concurs-
oposició 
etapa 2 

Experiència en Unitat colorectal. 
Experiència en proctologia. 
Títol de Doctorat o en vies de consecució.  

--- 

Servei de Cirurgia General i 
Digestiva 
(23_GP1_CIRDG_8) 
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Desc Un.Organizativa PLAÇA
%Jornada 

total
% Nit

Servei 

Continuat 

o No 

Continuat

Horari

ACTIV. PREHOSPITALÀRIA -
CRÍTICS- AÈRIA

3664 39,89 16,60 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV. PREHOSPITALÀRIA -
CRÍTICS- AÈRIA

3666 39,89 0,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV. PREHOSPITALÀRIA -
CRÍTICS- AÈRIA

3677 39,89 16,60 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV. PREHOSPITALÀRIA -
CRÍTICS- AÈRIA

4012 60,00 83,30 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

261 100,00 100,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

2407 50,00 50,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3665 100,00 30,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3781 100,00 67,74 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3782 100,00 100,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3785 50,00 50,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3786 100,00 100,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3787 100,00 77,14 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3788 100,00 50,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

3789 100,00 69,67 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

4011 100,00 100,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

4013 16,24 50,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

4014 50,00 0,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

4024 100,00 50,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ACTIV.PREHOSPITALÀRIA-
CRÍTICS- TERRESTRE

4025 100,00 100,00 SC Segons organització i necessitats del servei. Més 
informació a l'annex 4.

ÀREA D'URGENCIES 3998 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 2035 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 2038 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 2073 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 2539 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 2605 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 2611 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3573 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3737 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3947 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3959 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3960 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3961 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3962 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ANNEX 5 - CARACTERÍSTIQUES DE LES PLACES
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ÀREA D'URGENCIES 3963 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3964 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3965 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3966 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3967 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 3968 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 6105 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 7500 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 7501 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 7779 100,00 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 7910 57,92 22,25 SC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA D'URGENCIES 7924 14,47 0,00 SNC Horari marc de 12h segons organització i necessitats 
del servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
CURES PAL·LIATIVES

1654 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
CURES PAL·LIATIVES

1656 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA - UNITAT DE 
CONVALESCÈNCIA

57 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA - UNITAT DE 
CONVALESCÈNCIA

3517 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA - UNITAT DE 
CONVALESCÈNCIA

1655 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA -UNITAT 
GERIÀTRICA AGUTS

2166 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA -UNITAT 
GERIÀTRICA AGUTS

3888 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA -UNITAT 
GERIÀTRICA AGUTS

5074 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA -UNITAT 
GERIÀTRICA AGUTS

6001 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA -UNITAT 
GERIÀTRICA AGUTS

6002 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
GERIATRIA -UNITAT 
GERIÀTRICA AGUTS

7460 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
LLARGA ESTADA-
PSICOGERIATRIA

1812 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

ÀREA SOCIO-SANITÀRIA 
PSICOLOGIA- CURES 
PAL·LIATIVES

1652 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

CDIAP 3131 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

CENTRE ATENCIÓ 
DISCAPACITAT (CAD)

6004 78,95 0,00 SNC Tardes de 15 a 21 i divendres de 8:30 a 14:30 en 
teletreball o tarda presencial.

CENTRE ATENCIÓ 
DISCAPACITAT (CAD)

3132 100,00 0,00 SNC De 8:15 a 17:30h segons l'organització del servei. 
Divendres teletreball.

CENTRE ATENCIÓ 
DISCAPACITAT (CAD)

3233 100,00 0,00 SNC Entre les 7:45 o les 18:30 segons organització del 
servei. Divendres teletreball.

CENTRE ATENCIÓ 
DISCAPACITAT (CAD)

3235 100,00 0,00 SNC Matins de 8 a 15h i 1 tarda fins a les 19h segons 
organització del servei.

CENTRE ATENCIÓ 
DISCAPACITAT (CAD)

5917 100,00 0,00 SNC De tardes, matins o partit entre les 8 a 21h segons 
organització del servei. Divendres opció de teletreball
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CENTRE MEDICINA GENÒMICA 3733 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

CENTRE MEDICINA GENÒMICA 5690 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MAXIL.LOFACIAL 3732 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MAXIL.LOFACIAL 3792 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MAXIL.LOFACIAL 3793 89,47 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MAXIL.LOFACIAL 6080 28,95 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MAXIL.LOFACIAL 7114 63,16 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MEDICINA ATENCIÓ PRIMÀRIA 3103 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MEDICINA ATENCIÓ PRIMÀRIA 3107 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MEDICINA ATENCIÓ PRIMÀRIA 3265 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

MEDICINA ATENCIÓ PRIMÀRIA 7798 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

OFICINA TÈCNICA DE 
CRIBRATGE DE CÀNCER

3656 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

PADES 100 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

PADES 6553 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

PSICOLOGIA-EAIA DEMÈNCIES 2625 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SALUT MENTAL -ADULTS 354 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 356 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 357 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 360 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 374 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 1839 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 1994 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 2284 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 2360 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 2744 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 2745 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3101 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3207 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3278 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3622 50,00 0,00 SNC Dimarts i dijous de 13:30 a 19:30 i divendres de 8-

15h
SALUT MENTAL -ADULTS 3623 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3624 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3626 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3642 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3651 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3690 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3704 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3811 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3836 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3838 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3844 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3845 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3846 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3848 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3849 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3852 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3853 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 3856 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 6248 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -ADULTS 7442 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

369 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.
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SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

371 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

373 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

2267 50,00 0,00 SNC Horari de tardes.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3275 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3655 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3676 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3703 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3762 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3857 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3858 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3859 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3862 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

3864 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

7443 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

7666 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SALUT MENTAL -INFANTO-
JUVENIL

7667 100,00 0,00 SNC De 8 a 15h i una tarda fins a les 19h.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

5681 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

5689 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

5529 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

5579 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

8215 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

5865 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANATOMIA 
PATOLÒGICA

5754 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 229 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 233 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 234 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 235 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 238 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 243 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 245 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 247 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 2022 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 2183 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 2545 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 3301 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 3302 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 3615 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.
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SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 3616 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 3944 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI D'ANESTESIOLOGIA 3945 100,00 0,00 SNC Horari de matins i tardes segons organització del 
servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 45 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 1899 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 1930 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 2717 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 3144 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 3472 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 3701 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 3745 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 3746 78,95 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 6166 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 3115 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 6897 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CARDIOLOGIA 8176 2,63 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i un dia/setmana fins les 20h 
segons organització i necessitats del servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

142 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

145 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

148 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

2487 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

3734 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

3884 92,11 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

3948 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

6144 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

6721 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

8179 15,79 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
GENERAL I DIGESTIVA

8180 15,79 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
PEDIÀTRICA

173 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
PEDIÀTRICA

174 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
PEDIÀTRICA

172 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
PEDIÀTRICA

6509 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
PEDIÀTRICA

3576 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
PEDIÀTRICA

3886 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
TORÀCICA

8163 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
TORÀCICA

8171 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
TORÀCICA

8172 2,63 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
VASCULAR

2093 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.
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SERVEI DE CIRURGIA 
VASCULAR

2831 81,58 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
VASCULAR

3731 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
VASCULAR

5024 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
VASCULAR

7772 81,58 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE CIRURGIA 
VASCULAR

8177 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 176 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 184 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 186 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 187 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 188 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 196 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 198 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3691 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3692 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3694 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3708 64,74 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3741 65,79 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3742 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3743 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3744 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 3804 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 5001 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 5025 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 5026 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 5908 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 6454 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 6455 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE COT 7868 50,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DERMATOLOGIA 2720 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DERMATOLOGIA 2727 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DERMATOLOGIA 2729 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DERMATOLOGIA 6993 52,63 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6151 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5581 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5523 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5723 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5850 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.
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SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5477 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5566 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

7510 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5476 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5478 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5480 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5556 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5585 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5697 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5717 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5726 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5733 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5847 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5848 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5849 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5852 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5853 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5863 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5976 15,79 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5978 26,32 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5980 26,32 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5981 10,53 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5982 10,53 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5983 7,89 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5985 39,47 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5986 5,26 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5988 10,53 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

5990 21,05 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6041 13,16 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6042 5,26 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6044 6,58 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6102 39,47 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6150 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6989 5,26 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

6990 5,26 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

7382 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER 
LA IMATGE

8175 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.
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SERVEI DE FARMÀCIA 309 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 312 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 3140 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 3429 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 3763 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 3812 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 6085 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 7241 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE FARMÀCIA 7685 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 15h i alguna tarda llarga segons 
necessitats del servei.

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

212 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

215 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

217 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

2541 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

3647 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

5161 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

5166 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

6081 26,32 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

6082 26,32 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE GINECOLOGIA I 
OBSTETRICIA

7812 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei i necessitats assistencials pot requerir fins les 
21h

SERVEI DE LABORATORI 5584 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE LABORATORI 5667 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE LABORATORI 5737 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE LABORATORI 5738 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE LABORATORI 5739 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE LABORATORI 5743 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE LABORATORI 5972 100,00 0,00 SNC 14-20h
SERVEI DE LABORATORI 6489 52,63 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 

servei.
SERVEI DE LABORATORI 6501 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 

servei.
SERVEI DE LABORATORI 7542 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 

servei.
SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

59 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

60 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

80 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.



9

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

3736 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

3805 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

3997 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

6450 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE L'APARELL 
DIGESTIU

8350 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MALALTIES 
INFECCIOSES

53 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MALALTIES 
INFECCIOSES

56 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MALALTIES 
INFECCIOSES

3596 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MALALTIES 
INFECCIOSES

3695 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MALALTIES 
INFECCIOSES

7813 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

263 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

2303 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

2391 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

3751 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

3784 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

3868 100,00 50,00 SC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

3890 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

6121 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

6944 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

6945 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

6946 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

6947 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
INTENSIVA - UCI-

7447 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA INTERNA 48 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA INTERNA 2764 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
NUCLEAR

3883 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
NUCLEAR

3775 63,16 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE MEDICINA 
NUCLEAR

5708 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEFROLOGIA 97 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEFROLOGIA 98 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEFROLOGIA 3702 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROCIRURGIA 6550 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROCIRURGIA 6551 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROCIRURGIA 6552 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROCIRURGIA 7497 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROCIRURGIA 7547 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROCIRURGIA 7715 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.
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SERVEI DE NEUROCIRURGIA 7716 2,63 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 90 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 6048 100,00 39,47 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 6049 100,00 78,95 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 6050 100,00 39,47 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 6051 100,00 31,58 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 7426 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE NEUROLOGIA 7430 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE PNEUMOLOGIA 55 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE PNEUMOLOGIA 2207 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE PNEUMOLOGIA 3723 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE PNEUMOLOGIA 5068 26,32 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE PNEUMOLOGIA 6943 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE PNEUMOLOGIA 7424 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE REUMATOLOGIA 3718 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE REUMATOLOGIA 3719 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE REUMATOLOGIA 5944 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI DE REUMATOLOGIA 6291 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ENDOCRINOLOGIA I 
NUTRICIÓ

314 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ENDOCRINOLOGIA I 
NUTRICIÓ

3533 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ENDOCRINOLOGIA I 
NUTRICIÓ

3720 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ENDOCRINOLOGIA I 
NUTRICIÓ

7550 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'HEMATOLOGIA 6245 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'HEMATOLOGIA 3722 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'OFTALMOLOGIA 159 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'OFTALMOLOGIA 3505 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'OFTALMOLOGIA 3560 78,95 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'OFTALMOLOGIA 3643 83,66 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'OFTALMOLOGIA 3724 43,42 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ONCOLOGIA 2186 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ONCOLOGIA 87 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ONCOLOGIA 3709 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ONCOLOGIA 3810 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ONCOLOGIA 6145 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI D'ONCOLOGIA 6667 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

179 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.
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SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

2688 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.

SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

3528 63,16 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.

SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

3645 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.

SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

3747 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.

SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

3800 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.

SERVEI 
D'OTORINOLARINGOLOGIA

6046 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització i 
necessitats del servei incloent la realització de 
consultoria d'atenció urgent.

SERVEI D'UROLOGIA 2548 100,00 0,00 SNC De 8 a 21h segons organització del servei.
SERVEI D'UROLOGIA 3700 100,00 0,00 SNC De 8 a 21h segons organització del servei.
SERVEI D'UROLOGIA 3877 100,00 0,00 SNC De 8 a 21h segons organització del servei.
SERVEI D'UROLOGIA 3891 100,00 0,00 SNC De 8 a 21h segons organització del servei.
SERVEI D'UROLOGIA 7511 100,00 0,00 SNC De 8 a 21h segons organització del servei.
SERVEI MALALTIES 
INFECCIOSES

3809 84,21 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI MEDICINA FÍSICA I 
REHABILITACIÓ

2039 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI MEDICINA FÍSICA I 
REHABILITACIÓ

3870 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

SERVEI MEDICINA FÍSICA I 
REHABILITACIÓ

6722 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

UFISS GERIÀTRICA 2614 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

UNITAT DEL PACIENT CRÒNIC 
COMPLEX (UPCC)

3808 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.

UNITAT DEL PACIENT CRÒNIC 
COMPLEX (UPCC)

3889 100,00 0,00 SNC Horari marc de 8 a 17h i segons organització del 
servei.



 
 

 

ANNEX 7: MODEL DE CERTIFICACIÓ DE SERVEIS PRESTATS 
 
 
 

 
Certificat de serveis prestats com a personal laboral temporal 

 

Dades de l’administració pública i de l’òrgan competent que expedeix el certificat 
 

- Administració pública: 

- Nom i cognoms de la persona que signa: 

- Càrrec: 

 
Certifico l’exactitud de les dades següents, que concorden amb els antecedents que consten 

en aquesta administració pública: 
 

Dades personals i professionals de la persona que ha sol·licitat el certificat: 
 

Nom i cognoms: NIF/NIE: 
 

 

Categoria professional laboral 
 

Grup i/o Subgrup 

de titulació 

 

Data inici 

prestació 

serveis 

 

Data final 

prestació 

serveis 

 

Nombre de 

dies 

serveis 

prestats 

     

     

     

     

     

     

 Total de dies  

 
 

Descripció de les funcions desenvolupades, amb referència a la norma funcional, en cada 

cas: 

 
 

I, perquè així consti, a l’efecte de la valoració en la convocatòria especificada, signo aquest 

certificat. 
 

Signatura de l’òrgan competent 
 
 
 

[Indicar lloc i data en cas de signatura no electrònica] 


