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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 

per al Centre de Salut Mental,  

ofereix 

 
 

Lloc de treball: 
 

2 PSICÒLEGS/PSICÒLOGUES ESPECIALISTES EN 
PSICOLOGIA CLÍNICA  

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

 

Requisits: 

 Títol de llicenciatura/ grau en psicologia. 

 Títol d’especialista en psicologia clínica (via PIR). 

 

Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Experiència docent i de recerca. 

 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 multidisciplinaris, de comunicació i empatia. 

 

S’ofereix: 

Incorporació immediata a l’equip de treball del Centre de Salut Mental  del Consorci Corporació 

Sanitària  Parc Taulí. Institució amb un hospital universitari i amb una amplia experiència docent i en 

formació continuada especialitzada. 

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte indefinit. Les condicions laborals 

són les establertes en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa i amb cobertura d’atenció 

continuada. 
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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. 

D’acord amb el Codi de Selecció del CCSPT vigent, els candidats es sotmetran a les proves següents:   

 Entrevista personal. 

 Psicotècnic. 

Tribunal “ad hoc” que comprovarà i valorarà els mèrits dels candidats, realitzarà un informe sobre la 

idoneïtat global de cada persona candidata (la composició del tribunal serà la que estableix el codi de 

selecció esmentat). 

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://bit.ly/342b0Ys  on caldrà 

adjuntar: 

1.- Currículum Vitae. 

2.- Titulació d’especialitat. 

3.- Acreditacions de formació continuada dels darrers 10 anys (segons barems Annex 1). 

4.- Acreditacions de l’experiència en Psicologia Clínica dels darrers 10 anys.  

5.- Certificat de serveis prestats en institucions públiques del Sistema Nacional de Salut o 

institucions públiques iguals de la UE. 

6.- Certificat del dictamen de discapacitació legal reconeguda, en el seu cas. 

Aquests documents agrupats en arxius en format PDF caldrà adjuntar-los en el moment de l’inscripció 

a la plataforma com a documents addicionals.  

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: 28 febrer del 2022  

  

http://www.tauli.cat/
https://bit.ly/342b0Ys
mailto:seleccio@tauli.cat
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ANNEX 1: BAREM MÈRITS CURRICULARS 
 
 
1.- Doctorat (Puntuació 5) 

Premi extraordinari (*1,2) 
Cum Laude (*1) 
Excel·lent (*0,8) 
Notable (*0,6) 
Aprovat (*0,4) 

   
2.- Formació especialitzada 
 

2.1. Màsters (Puntuació 2,5) 
 
2.1.1 Oficial  

- Universitat Pública (*1)  
- Universitat Privada presencial (*1) 
- Universitat Privada on-line (*0,5) 

 
2.1.2. Propis  

- Universitat Pública (*0,8)  
- Universitat Privada presencial (*0,8) 
- Universitat Privada on-line (*0,4) 

 
2.2. Postgraus (Puntuació 1) 

- Universitat Pública (*1)  
- Universitat Privada presencial (*1) 
- Universitat Privada on-line (*0,5) 

 

3.-Titulacions Oficials de Grau (Puntuació 5) 

3.1. Relacionats amb la funció laboral  
- Universitat Pública (*1)  
- Universitat Privada presencial (*1) 
- Universitat Privada on-line (*0,5) 
 

3.2. No relacionats amb la funció laboral  
- Universitat Pública (*0,5)  
- Universitat Privada presencial (*0,5) 
- Universitat Privada on-line (*0,25) 

 
 
Qualsevol mèrit valorable haurà de ser sempre de rang superior al requisit de titulació per a la categoria 
corresponent.  
 
 

 


