
 

     Anunci de treball: 22_156_SM_PSICA  

Sabadell, 16 d’agost de 2022 

 

 

  1 

EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 

per al Centre de Salut Mental,  

ofereix: 

 
 

Lloc de treball: 
 

1 PSICÒLEG/PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN 
PSICOLOGIA CLÍNICA (Adults) 

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

 

S’ofereix: 

A l'Hospital Universitari Parc Taulí oferim una plaça de psicologia comunitària en l'àmbit ambulatori en 

població adulta. 

En el nostre Hospital disposem de dos Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) en el mateix recinte 

hospitalari i en propera connexió amb altres especialitats i la resta dispositius de Salut Mental tant 

d'adults (hospitalització convencional, parcial i domiciliària, rehabilitació comunitària i CASD) com de 

infanto-juvenil, amb un model de gestió integrada reconegut. 

La nostra salut mental comunitària es troba estructurada en forma de processos assistencials amb 

l'objectiu de proporcionar una atenció especialitzada de qualitat, des d'un model assistencial centrat en 

la persona, amb programes destinats a la millora contínua i basats en l'evidència científica i en la 

innovació. 

Disposem de diferents programes específics, un programa de Suport i col·laboració amb Atenció 

Primària, un programa d'atenció a primers episodis psicòtics (PEP), un Servei Especialitzat en Salut 

Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI) i estem desenvolupant nous projectes com Salut Mental 

Perinatal. Disposem d’una Cartera específica de Serveis de Psicologia Clínica  i d’una estratègia de 

millora de formació, docència i la coordinació de casos clínics.  L’organització de Salut mental està 

orientada a millorar l'atenció als nostres usuaris i promoure el desenvolupament dels nostres 

professionals cap als seus àrees específiques d'interès. 

El nostre Hospital és una unitat docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el que 

possibilita i facilita l'accés a l'activitat docent universitària, a més comptem unitat docent multidisciplinar 

de salut mental pròpia, acreditat per a la docència MIR, EIR i PIR. També compta amb un Institut de 

Recerca (I3PT), que promou i afavoreix l'activitat investigadora i d'innovació, aspecte especialment 

rellevant en Salut Mental ja que vam participar en diferents xarxes i projectes d'investigació, entre els 

quals destaca el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) de què 

formem part com a grup des de 2019. 



 

     Anunci de treball: 22_156_SM_PSICA  

Sabadell, 16 d’agost de 2022 

 

 

  2 

La persona candidat designada, es vincularà laboralment, mitjançant un contracte de substitució fins a 

la resolució definitiva, de conformitat amb la Disposició Addicional Quarta del RDL 32/2021 de 28 de 

desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la 

transformació del mercat de treball. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni SISCAT, 

amb jornada completa. Aquesta incorporació es farà de forma immediata o de forma progressiva en 

funció de la disponibilitat del servei. 

 

Funcions: 

Atendre una població comunitària d’una ABS concreta, integrat en un equip multidisciplinar. Realitzar 

primeres visites i seguiments de pacients amb patologia psiquiàtrica lleu i moderada. Resolució de 

processos clínics de patologia psiquiàtrica complexa en col.laboració amb altres especialitats i nivell 

d’atenció sanitària i social. Aplicar intervencions psicoterapéutiques individuals i grupals basades en 

l’evidència. 

 

Requisits: 

 Títol de llicenciatura/ grau en Psicologia. 

 Títol d’especialista en Psicologia Clínica (en el moment de la incorporació). 

 

Es valorarà,:  

 Curriculum vitae. 

 Experiència clínica en psicologia adults i Addiccions. 

 Experiència en salut mental comunitària. 

 Experiència docent i de recerca. 

 Formació continuada en atenció a la salut mental Adults. 

 Capacitat per a la  col·laboració amb els diferents dispositius de l’entorn de Salut Mental i 

Addiccions (urgències, hospitalització i ambulatori, recursos comunitaris de salut i socials). 

 Capacitat de treball en equips multidisciplinars, de comunicació i empatia. 

 

Procés de selecció: 

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

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

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

http://www.tauli.cat/
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D’acord amb el Codi de Selecció del CCSPT vigent, les persones candidates es sotmetran a les proves 

següents:   

 Valoració curricular. 

 Entrevista personal o avaluació directiva, si escau. 

 

En cas que sigui adient, per valorar la idoneïtat, es podrà afegir una prova psicotècnica al procés de 

selecció o altres proves que es considerin necessàries. 

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

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

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

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

https://tauli.talentclue.com/es/node/89377851/12623479  on caldrà adjuntar el currículum en format 

PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 

documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en 

relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat  indicant el número de referència 

d’aquest anunci. 

 

Data de termini:  fins a la cobertura de les necessitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi: 3847 
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