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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ 
pel Centre d’Imatge Mèdica Digital,  

ofereix 
 
 

Lloc de treball: 
 

1 PROGRAMADOR/A  

Grup professional 5: Personal para-assistencial titulat de grau mitjà (AS-TMS). 
 

 

Introducció del lloc:  

Al Centre d’Imatge Mèdica Digital ens dediquen al desenvolupament de software per visualitzar i 

emmagatzemar imatges mèdiques. Hem desenvolupant l’arxiu central del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, que actualment esta amb us amb mes d’un petabyte d’informació en imatges. 

Ens interessa poder millorar les eines i els processos d’explotació de dades d’aquest gran arxiu. També 

liderem varis projectes de recerca relacionats amb l’ús de tecnologies d’intel·ligència artificial dins el 

camp de diagnòstic per la imatge.   

 

Descripció del lloc:  

Com a empresa dedicada al desenvolupament de solucions per a la gestió d'imatge mèdica digital, 

requerim incorporar persones a l'equip de desenvolupament de programari dels nostres productes 

RAIM. S´incorporaria a un equip de 12 persones on s´ocuparia del manteniment correctiu i evolutiu de 

les nostres solucions. Busquem persones amb amplis coneixements de programació avançada en 

tecnologies Microsoft .Net (C#), que pugui aportar valor. Els nostres són productes complexos que 

requereixen profunds coneixements de programació, sobretot pel que fa a programació del tractament 

d'imatges i de manipulació i disseny de base de dades, així com en el disseny d'interfícies web 

complexes. Tamble es valorarà coneixements en sistemes de grans volums d’explotació de dades.  

 

Requisits: 

 Títol: Cicle de Grau en informàtica i xarxes o titulacions equivalents. 
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Es valorarà: 

 Currículum Vitae. 

 Coneixements demostrats en els conceptes dEnginyeria del programari. 

 Coneixements demostrables de disseny i manipulació de bases de dades Oracle i Microsoft 

SQL Server. 

 Capacitat de treball en equip i seguint els procediments documentals i de procés establerts per 

l’organització. 

 

Es valorarà especialment: 

 Demostrar experiència i coneixements en els fluxos de treball hospitalaris i en imatge mèdica 

digital.  

 Coneixements demostrats a la programació d'aplicacions per a la manipulació d'imatges. 

 Aportar certificacions en el coneixement d'estàndards mèdics per a la interoperabilitat (HL7 i 

DICOM). 

 Aportar certificacions de Microsoft per al desenvolupament d'aplicacions .Net 

 

S’ofereix: 

Incorporació immediata a l’equip de treball del Centre d’Imatge Mèdica Digityal del Consorci Corporació 

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

formació continuada especialitzada, que presta serveis a una àrea de referència poblaciona de mes de 

450.000 usuaris.  

Les persones candidates designades, es vincularà mitjançant un contracte de substitucio fins la 

cobertura defitniva de la plaça o, transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que 

aquest/a perdi la condició de substitut de la plaça a cobrir. Les condicions laborals són les establertes 

en el II Conveni SISCAT, amb jornada completa. 

 

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 .  

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. 

 

http://www.tauli.cat/
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Informació, inscripció, documentació i termini: 

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

https://tauli.talentclue.com/es/node/86592800/12623479 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: de 30 de maig de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codi: 5703 
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