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BASES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I EXTERNA PER A LA COBERTURA DE 121 PLACES 

D’INFERMERA/INFERMER I 2 DE LLEVADOR/A PER A L’OCUPACIÓ AMB CARACTER INTERÍ DE VACANTS 

QUE PASSEN A ESTRUCTURALITZAR-SE I PER A LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES 

 
1.- INTRODUCCIÓ 

 

De conformitat amb l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci a la seva sessió de 23 de setembre 

de 2020 i davant la emergent i extraordinària situació derivada de la pandèmia COVID-19 es va aprovar 

l’estructuralització amb caràcter urgent de fins a 108 places d’infermer/a addicionals a les 28 ja 

prèviament aprovades, de les quals 13 resten pendents de cobertura, així com 2 places de llevador/a.  

 

De conformitat amb la normativa vigent i el Codi de Selecció vigent al Consorci les esmentades places tot 

i que hagin de ser ocupades inicialment amb el caràcter d’interines cal que siguin sotmeses per a la seva 

cobertura als principis de publicitat, concurrència, mèrit i capacitat. És en aquest marc en el qual les 

presents Bases es refereixen a la Convocatòria externa  per a la cobertura en la modalitat d’interinatge 

de les places destinades a la cobertura de les contingències d’Infermeria i Llevadores i que funcionaran 

amb un regim especial de bossa d’hores. 

 

Les places de caràcter estructural amb destí a la cobertura d’incidències que són objecte de la present 

convocatòria es descriuen com aquelles places a jornada completa i fins resolució de la convocatòria 

reglamentaria de la plaça (interinitat) que no tenen preassignades un torn ni una cadència horària 

concreta, sinó un àmbit competencial on desenvolupar la seva activitat i un màxim d’hores anuals en 

format de bossa d’hores, amb respecte al regim de descansos i festius que regeix al Conveni Col·lectiu 

però sense un horari concret preestablert. 

 

2.- OBJECTIU D’ESTABILITAT CONTRACTUAL 

 

La finalitat d’aquests contractes és donar resposta per una banda a les necessitat de cobertura de les 

contingències que es generen en la plantilla estructural i, per una altre, eliminar la temporalitat que en 

aquests tipus de contractes es venia produint. Es genera estabilitat contractual, es minora la precarietat i 

es fidelitza als professionals. 

  

Per millorar les condicions d’aquest col·lectiu, en el marc de les possibilitats d’estabilització de plantilles 

el Consorci dins dels 12 mesos següents a que els professionals d’aquest procés ocupin la plaça 

procedirà a convocar un mínim del 50% de les mateixes com a places fixes de plantilla, i aquells 

professionals que hagin ocupat aquestes places durant el període (o la part proporcional) tindran un 

factor multiplicador del 1,25 sobre la seva pròpia puntuació en el moment en que es procedeixi a la 

valoració global de la seva qualificació i sempre que la seva valoració en el període hagi estat positiva.  

Si per raons legals sobrevingudes no fos possible procedir a la convocatòria externa d’aquestes places, el 

factor corrector es mantindria per al moment en que fos possible la convocatòria. Si la convocatòria es 

demorés més enllà d’un any, per cada anualitat de demora, el factor corrector multiplicador 

s’incrementaria en un 0,1.  

 

Aquesta convocatòria és objecte d’una publicació en la pagina web del Consorci en ares a garantir la 

publicitat i la concurrència i les presents Bases incorporen els requisits d’igualtat,  mèrit i capacitat, criteris 

i principis tots els aplicables al Consorci  de conformitat amb l’article 55 de l’Estatut Basic de l’Empleat 

Públic (Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’Octubre) en relació amb la disposició Addicional Primera 

del mateix.   
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Excepcionalment i atenent a les necessitats d’escurçar els terminis en ares a la raó ja exposada de disposar 

de professionals idonis a la major brevetat possible, el Consell de Govern a la seva sessió de 23 de 

setembre de 2020 va exceptuar l’aplicació del Codi de Selecció a la present convocatòria i en especial les 

Fases contemplades al seu article 14, autoritzant a la confecció d’unes Bases específiques i  concretes 

delegant l’aprovació en la direcció general.  

 

Del present procediment s’ha donat compte al comitè d’Empresa a les reunions de data 22 i 28 de 

setembre de 2020. 

 

3.- MODALITAT ESPECÍFICA DE LES PLACES CONVOCADES 

 

Per tal de donar resposta a les necessitats de cobertura de contingències i poder assolir els objectius 

d’estructuralització, les places convocades, consubstancialment, tenen implícita una modalitat específica, 

que els/les professionals accepten pel simple fet de presentar-se a la convocatòria: 

 

1.- El dia 15 de cada mes o el següent hàbil, els professionals han de saber el calendari de treball 
del mes següent, moment a partir del qual aquell es el seu horari d’aquell mes i qualsevol canvi 
que es vulgui fer ha de ser pactat amb el/la professional. 
 
2.- Les places tenen la prestació en torn de dia (mati/tarda) o de nit. Per tant, els professionals 
amb contracte de dia poden ser assignats a torns de matí o tarda però no al torn de nit. D’igual 
forma un/a professional del torn de nit no pot ser assignat a un torn de matí o tarda.  
 
3.- Les vacances d’aquests professionals són en dies naturals, és a dir, 31 dies i s’han de 
demanar en períodes mínims de 7 dies i preferentment fora del període comprés del 15 de juny 
al 15 de setembre. 
 
4.- Els professionals que ocupin aquestes places han de seguir un itinerari competencial i, per 
tant, no  s'han de canviar d'àmbit, excepte per causes de força major. 

 

4.- PLACES CONVOCADES 

 

Grup Professional: GP 2 

Categoria: Infermera/Infermer 

Places ofertades: 121 places de jornada completa i diferents torns (de mati, tarda i nit) en regim 

majoritàriament de serveis continuats de dilluns a diumenge. 

 

Grup Professional: GP 2 

Categoria: Llevadora 

Places ofertades: 2 places de jornada completa i diferents torns (de mati, tarda i nit) en regim 

majoritàriament de serveis continuats de dilluns a diumenge. 

 

Amb destí a qualsevol dispositiu de l’Hospital i en especial: 

 

ÀMBIT NÚM. PLACES 

HOSPITALITZACIÓ MÈDICO/QUIRÚRGICA 30 

CRÍTICS ADULTS 12 

SOCIOSANITARI 22 

BLOCS QUIRÚRGICS 16 
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HEMODIÀLISI 2 

URGÈNCIES 22 

HOSPITALITZACIÓ GIO-OBSTETRICIA 2 

HOSPITALITZACIÓ PEDIATRIA 2 

CRÍTICS PEDIÀTRICS 5 

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE 6 

SALUT MENTAL 2 

LLEVADORES 2 

Total   123 

 

Condicions: Les establertes al II Conveni Col·lectiu de les entitats concertades amb el Servei català de la 

Salut (Conveni SISCAT) o les que les vinguin a substituir fruit de la negociació col·lectiva. 

 

Modalitat contractual: Interinatge per cobertura de vacant fins convocatòria reglamentària de la plaça. 

 

4bis.- REQUISITS PERSONES CANDIDATES 

 

Podrà presentar la seva candidatura qualsevol persona, vinculada o no a la institució, sempre que no 

s’hagués pogut presentar a la convocatòria de mobilitat interna que s‘efectua de manera simultània a 

aquesta, i que reuneixi abans de la data límit de presentació de documentació, els requisits de titulació i 

les següents condicions generals:   

 

a. Estar en possessió de la titulació de DUE o Grau d’Infermeria. 

b. Trobar-se en disposició d’exercir la professió d’Infermer/a a Catalunya.  

c. Haver complert els 18 anys i no tenir 65 o més.  

d. 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. 

 

Participació de persones candidates amb discapacitat i adaptacions. 

 

e. En compliment de la LISMI (Llei Integració Social dels Minusvàlids), el Consorci, contemplarà 

la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, 

sempre que siguin idònies pel desenvolupament de les funcions a cobrir. Per participar i per 

obtenir l'adaptació de les proves i/o del lloc de treball, cal disposar d'un dictamen favorable dels 

equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de Protecció Social del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent 

equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d'aquesta convocatòria, que 

declari que la persona candidata compleix les condicions per exercir les funcions de les places 

convocades, i que informi, si procedeix, sobre les adaptacions necessàries per realitzar les proves 

i sobre la necessitat d'adaptar el lloc de treball. 

La manca de dictamen per causa imputable a la persona candidata comporta l'exclusió del procés 

de selecció. 

 

 

 

 

 



                                                      Referència: CONTIN_INF2020 

 

4 
 

En tots els casos caldrà: 

 

f. Emplenar i signar el Full de Sol·licitud de Participació i la Declaració Responsable, que s'adjunta 

a aquestes bases respecte a no trobar-se incursa en cap causa que la impossibiliti per ocupar un 

lloc de treball al sector públic (ANNEX 1). 

 
4ter.- REQUISITS ESPECÍFICS I COMPETENCIALS D’IDONEÏTAT DEL LLOC DE TREBALL 

 
Per a poder participar en aquest procés de selecció els/les aspirants hauran de complir a més a més dels 

requisits generals detallats al precedent apartat 3, tots i cadascun dels requisits que s’indiquen a 

continuació en funció del destí de la plaça a la qual es vulgui optar. Aquests requisits s’hauran de complir 

en el  moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

 
Per tant, podrà presentar la seva candidatura qualsevol persona que reuneixi en la data del tancament 

del període d’admissió de la documentació (final del període d’inscripció), els requisits de titulació i/o 

experiència que siguin imprescindibles en cadascuna de les places ofertades. La data límit es fixa amb 

caràcter taxatiu i serà inamovible encara que la incorporació efectiva per ser posterior, hagués permès 

que la persona candidata tingues l’experiència requerida o hagués obtingut el títol.   

 

a) Els requisits, establerts en funció de la plaça a la qual s’opti i per a cada destí, són: 

 

  

L’experiència a l’àmbit s’haurà d’haver realitzat dins dels últims 10 anys, i computa com a 

experiència el període treballat en base a l’Ordre SND/232/2020.  

 

 

 

 

ÀMBIT REQUISITS COMPETENCIALS  

Hospitalització Médico-
Quirúrgica 

Experiència mínima de 3 mesos com Infermera/Infermer en Hospitalització 
Médico-Quirúrgica. 

Crítics adults Experiència mínima de 3 mesos com Infermera/Infermer en Crítics Adults. 

Sociosanitari 
Experiència mínima de 3 mesos com Infermera/Infermer en Hospitalització 
amb Malalt Fràgil-Dependent. 

Urgències Hospitalàries 
Experiència mínima de 3 mesos com Infermera/Infermer en Urgències 
Hospitalàries. 

Blocs quirúrgics 
Experiència mínima de 3 mesos com Infermera/Infermer en l'Àmbit 
Quirúrgic. 

Hemodiàlisi 
Experiència mínima de 3 mesos com Infermera/Infermer en Unitats de 
Diàlisi. 

Hospitalització GIO-
Obstetrícia 

Experiència mínima de 3 mesos  com Infermera/Infermer en Hospitalització 
Materno-Infantil. 

Hospitalització Pediàtrica 
Experiència mínima de 3 mesos  com Infermera/Infermer en Urgències 
Pediàtriques i/o Hospitalització Pediàtrica. 

Crítics Pediàtrics 
Experiència mínima de 3 mesos  com Infermera/Infermer en UCI Pediàtrica 
i/o Nounats. 

Diagnòstic per la Imatge 
Experiència mínima de 3 mesos  com Infermera/Infermer en serveis de 
Diagnòstic per la Imatge. 

Salut Mental Experiència mínima de 3 mesos  com Infermera/Infermer en Salut Mental 
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b) Requisits formatius: 

 

Tot i que aquesta convocatòria no contempla requisits formatius, els Màsters o Postgrau relacionats 

amb l’àmbit al qual es vulgui accedir es tindran en compte a efectes d’idoneïtat, tal i com s’indica a 

l’apartat 6 (adjudicació de places).  

Aquesta formació universitària caldrà indicar-la a l’ANNEX 1 (Inscripció i declaració responsable) i es 

podrà esmentar i puntuar al full d’Autoavaluació (ANNEX 2), segons els barems que recull l’ANNEX 3.  

 

c) Requisits de l’experiència i acreditació: 

 

L’experiència a l’àmbit s’haurà d’haver realitzat dins dels darrers 10 anys. 

 

L’experiència, tant la que es valori com a requisit com la que es valori com a mèrit addicional, ha de 

ser en unitats de centres o establiments integrats al Sistema Nacional de Salut, d’Espanya o de la 

Unió Europea. Quan no sigui directament verificable amb el propi certificat correspon a la persona 

candidata acreditar que el Centre on s’ha obtingut l’experiència pertany al Sistema Nacional de Salut 

del país de que es tracti. Excepcionalment serà acceptada experiència en d’altres Centres hospitalaris 

de fora de UE o no integrats en els corresponents SNS quan es tracti de centres hospitalaris de 

reconegut prestigi internacional a judici del Tribunal.  

 
Els certificats hauran d’haver estat emesos per persona autoritzada de l’entitat d’origen i podran ser 

presentats en català, castellà, anglès, italià o francès. Els certificats expedits en qualsevol altre 

llengua requeriran de traducció jurada. L’Informe de vida laboral NO substitueix aquests certificats. 

 

 L’incompliment de qualsevol dels requisits suposarà la no admissió directa a la convocatòria. 

 

 

5.- SOL.LICITUD, BAREMS, PUNTUACIÓ, INSCRIPCIÓ I TERMINI 

 
5.1.- Sol·licitud de participació: 

 
Per participar a la convocatòria serà necessari presentar la Sol·licitud de participació i declaració 

responsable (ANNEX 1). A l’esmentat document s’indicarà, entre d’altres aspectes, la ubicació de la plaça 

a la es que vol concórrer. Aquest document també incorpora una Declaració responsable conforme les 

fotocòpies dels títols que es presenten són còpies fidedignes dels seus originals. En qualsevol moment es 

podrà demanar l’original per acarament. La falsedat documental comportarà, a banda de les 

conseqüències legals corresponents, la nul·litat dels efectes de la participació de la persona candidata.  

 

A aquest document, Sol·licitud de participació i declaració responsable (ANNEX 1), s’hauran d’acompanyar 

aquells altres que siguin acreditatius de tots els mèrits o requisits que s’esmentin, tal i com s’especifica a 

l’apartat 5.4. Inscripció.  

 

5.2.- Barems: 

 

El document full d’autoevaluació (ANNEX 2) incorpora les dades d’autoavaluació corresponents als 

mecanismes de valoració dels mèrits, i que són:  
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A) Experiència: 

No computarà com a mèrit el temps d’experiència que hagi estat computat com a requisit.  

 

Només computarà fins a un màxim de 10 anys d’experiència, i la data màxima per retrotreure 

l’antiguitat serà l’1 de gener de 2009.  

 

Computaran com a experiència els anys, mesos i dies de vinculació com a Infermer/a en una 

entitat integrada al Sistema Nacional de Salut d’Espanya o de la Unió Europea. Quan no sigui 

directament verificable amb el propi certificat, correspondrà a la persona candidata acreditar 

que el Centre on s’ha treballat pertany al Sistema Nacional de Salut del país de que es tracti. 

Excepcionalment serà acceptada experiència en d’altres Centres hospitalaris de fora de UE o no 

integrats en els corresponents SNS quan es tracti de centres hospitalaris de reconegut prestigi 

internacional a judici del Tribunal.  

 

Només es comptarà fins a un màxim de 10 anys d’experiència i la data màxima per retrotreure 
l’antiguitat serà l’1 de gener de 2009. 
 
La màxima puntuació a obtenir per l’experiència seran 10 punts, segons barems de l’ANNEX 3. 

 

B) Mèrits curriculars: 

Es valoraran els mèrits curriculars obtinguts a partir de la Diplomatura Universitària en Infermeria 

o del Grau en Infermeria, així com el coneixement d’idiomes a partir del nivell C.1 (inclòs), segons 

barems de l’ANNEX 3. 

 

En el cas de les llevadores podran presentar Màsters i Postgraus tant anteriors com posteriors a 

la data d’obtenció del Títol de Llevadora. El títol de llevadora com a requisit que és no serà en 

cap cas valorat, excepte que una llevadora es presenti a una plaça diferent a la de llevadora.  

El document normalitzat d’autoavaluació (ANNEX 2) que efectuï la pròpia persona candidata en 

funció de les dades que ella mateixa hagi incorporat, disposarà d’un apartat al costat on es posarà 

la puntuació de verificació que s’efectuï des de l’àmbit de Selecció.  

 

C) Entrevista: 

Totes les persones presentades seran sotmeses a entrevista en base 10, de conformitat amb la 

metodologia que s’incorpora a l’ANNEX 4.  

 
5.3.- Puntuació barems: 

 

De tots els ítems, inclosa l’avaluació o entrevista, es notificarà via publicació del llistat a la web la valoració 

final a cadascuna de les persones candidates, on podran veure on es troben les discrepàncies, si és que 

aquestes existeixen, respecte a la seva pròpia autoavaluació, així com la nota final que serà el sumatori 

simple de cadascun dels ítems, és a dir: 

 

A + B + C = Puntuació total 

 

On: 

A: Punts corresponents a l’experiència (que no hagin estat utilitzats com a requisit).  

B: Punts corresponents als mèrits curriculars (que no hagin estat utilitzats com a requisit). 

C: Punts corresponents a l’entrevista efectuada en base 10. 
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Les persones candidates disposaran de 5 dies naturals per presentar les al·legacions que considerin, des 

de la publicació dels resultats. 

 

El Tribunal decidirà sobre les al·legacions i, transcorregut el termini, i resoltes aquestes, elevarà a definitiu 

el llistat de persones candidates amb la puntuació final, procedint a la publicació de les puntuacions 

ordenades des de la persona candidata millor puntuada a la persona candidata menor puntuada, per tal 

que es pugui procedir al procés d'assignació de plaça.  

 

5.4.- Inscripció: 

 

El sol fet de realitzar la inscripció on-line comporta la conformitat i acceptació de les presents Bases. 

 

Només s'admetran aquelles sol·licituds que justifiquin degudament el compliment dels requisits d’accés 

per a participar en aquesta convocatòria. Cada persona candidata només podrà realitzar una única 

sol·licitud d’inscripció. En cas de rebre diverses sol·licituds d'una mateixa persona només s'admetrà la 

darrera que s'hagi rebut dins del termini. 

 

D’acord amb el Codi de Selecció, les comunicacions genèriques i ordinàries es faran a través de la pàgina 

web, i es contactarà personalment amb les persones candidates únicament en supòsits excepcionals.  

 
A la plataforma d’inscripció, caldrà incorporar electrònicament la següent documentació: 

 

1.- La sol·licitud de participació i declaració responsable (ANNEX 1).    

2.- Full d’autoavaluació (ANNEX 2) 

3.- Les fotocòpies justificatives del títol de DUI o Grau d’Infermeria1. 

4.- Les fotocòpies justificatives de l’experiència a l’àmbit competencial, que és requisit. 

5.- Les fotocòpies justificatives dels títols2 que acrediten els mèrits curriculars. 

6.- Les fotocòpies justificatives d’acreditació de l’experiència com a infermer/a. 

 

Els arxius adjunts hauran de ser en format PDF i seguint les següents indicacions:  

ARXIU NOM ARXIU CONTINGUT MAX.* 

1 (Cognoms)_INS Inscripció segons el Model Normalitzat de sol·licitud de participació i 

declaració responsable (ANNEX 1). Es pot descarregar al web per editar. 

2 MB 

2 (Cognoms)_AUTO Full d’autoavaluació (ANNEX 2). Es pot descarregar al web per editar. 6 MB 

3 (Cognoms)_TITOL Acreditació del títol  6 MB 

4 (Cognoms)_REQ Acreditació dels requisits específics del lloc de treball al qual es vol accedir 

(en aquesta convocatòria, acreditació de l’experiència a l’àmbit) 

6 MB 

5 (Cognoms)_MCV Acreditació dels mèrits curriculars 6 MB 

6 (Cognoms)_EXP Acreditació de la Experiència (que no s’hagi utilitzat com a requisit) 6 MB 

* S’aconsella comprimir la documentació i, en cas de necessitat, podeu enviar més arxius, fins un màxim de 10 arxius totals, que 

anomenareu amb un número diferent (Cognoms)_REQ_2 ...(cognoms)_MCV_2...etc amb 6 MB de capacitat cadascun. 

 

De forma general, s’estableix una única via d’inscripció al procés selectiu i que serà la inscripció on-line 

mitjançant el següent enllaç:   https://bit.ly/36I7sK8  

 

 

                                                 
1 O justificants acreditatius d’haver abonats les taxes per a la expedició del títol.  
2 Ídem anterior.  

https://bit.ly/36I7sK8
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Per a consultes indiqueu el número de referència CONTIN_INF2020 a l’adreça de correu electrònic:    

seleccio@tauli.cat    

 
5.5.-Termini d’inscripció: 

 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa es farà electrònicament i finalitzarà a 

les 23 hores i 59 minuts del quinzè dia natural a contar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de 

convocatòria a la pàgina web del consorci.  

 

6.- ADJUDICACIÓ DE PLACES 

 
Dins dels 5 dies hàbils següents a la publicació del llistat de puntuacions ordenades, es procedirà a l’inici 

del procediment d’adjudicació de places de conformitat amb els criteris d’idoneïtat per ocupar cada plaça 

i en base a les preferències o idoneïtat que hagi mostrat i s’hagi evidenciat en el procés d’entrevista.  

 

La proposta d’assignació de places, atenent a que es tracta de professionals externs serà efectuada per 

una Comissió Tècnica de preassignació (presidida per la Direcció Infermera i que podrà comptar amb la 

participació de Selecció) respectant l'ordre de prelació segons la puntuació obtinguda així com el criteri 

d’idoneïtat. La Comissió Tècnica preassignarà a cada persona candidata una ubicació en termes 

d'idoneïtat, atenent a les seves qualitats, característiques i competències.  

 

El criteri d’idoneïtat serà complementari al de prelació, en tant que, a l’hora d’assignar les places, primer 

s’assignaran entre els professionals amb Màster o Postgrau relacionat l’àmbit competencial, per ordre de 

prelació. Serà després d’aquesta primera assignació quan es podran assignar les places restants, si escau, 

a professionals sense Màster o Postgrau a l’àmbit, seguint també l’ordre de prelació. 

 
En cas d’empat en les puntuacions entre persones candidates s’aplicaran els criteris contemplats al Codi 
de selecció. 
 
Efectuada aquesta preassignació es constituirà una Comissió d'assignació amb participació de selecció i 
tres membres del Tribunal i s’aniran adjudicant places començant per la persona amb millor puntuació i 
atorgant-li la plaça més idònia a les seves característiques i més propera a allò que va mostra com a 
preferència en l’entrevista. En cas de discrepància o desconeixement es contactarà amb la persona 
candidata.  
 
Totes les preassignacions de plaça seran proposades pel Tribunal a la Direcció General per a la seva 
aprovació. 

 

6.1.- EFECTES D’OBTENIR PLAÇA 

 
Els professionals que obtinguin plaça en la present convocatòria passen a formar part de la 

plantilla orgànica i funcional de llocs de treball del consorci amb el caràcter d’INTERINS fins a la 

resolució de la convocatòria reglamentaria de la plaça que ocupen i amb els períodes de prova 

corresponents segons conveni.  

 

Atenent a que les places que surten a convocatòria s’originen per a la cobertura de contingències 

i moltes d’elles es trobaran en el moment de la finalització del procés cobertes per contractes 

temporals, les places seran ocupades per que i hagi resultat adjudicatari en el moment en que 

vagin quedat desocupades per qui les estigui cobrin o be conformi en vagin generant noves 

mailto:seleccio@tauli.cat
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necessitats essent la data inicialment indeterminada, però com a màxim, a 31 de gener de 2021. 

Es preavisarà amb un mínim de 15 dies naturals.  

 

7.- TRIBUNAL 

 

Es constituirà un Tribunal ad hoc d'entre 5 i 7 membres i aplicarà per analogia el funcionament establert  

a l'article 11 apartat f) del Codi de Selecció i que presidirà la direcció Infermera que vetllarà per la correcció 

del procés. Podrà participar com a observador un membre de la Representació Social.  

 

El Tribunal ad hoc anirà impulsant les fases del procés i serà l'òrgan col·legiat encarregat de dirimir les 

controvèrsies que pugin sorgir en el procés i de donar per definitives les llistes d'assignació, que signaran 

els seus membres i qui hagi participat, de conformitat amb allò establert a l'article 11 del Codi de selecció.   

 

El Tribunal estarà composat per: 

 

Presidència:  Direcció Infermera     Mireia Subirana 

Vocals:   Direcció RRHH      Antoni Llamas 

  Subdirecció Infermera    Elios Yuste 

  Un/a membre del Comitè de Direcció  A designar 

  Un/a professional GP2    A designar 

Un/a membre de la representació social  

que actua a títol personal amb veu sense vot  A designar 

   

Secretari   Cap de Selecció (sense vot)   Xavier Lechuga 

 

 

8.- DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 

 

En cas de lliurament de documentació requerida, transcorreguts els 75 dies naturals a partir de l’endemà 

de la publicació de la llista definitiva, tota la documentació serà destruïda llevat de concurrència d’una 

causa que justifiqui el seu manteniment. 

 

Sabadell, 13 d’octubre de 2020 
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ANNEX 1 (trobeu l’annex per descarregar amb la informació de la convocatòria) 
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCÉS EXTRAORDINARI DE COBERTURA DE PLACES AMB CARÀCTER 

INTERÍ DE VACANTS PER CONVOCATORIA EXTERNA 

 
El/la sotasignat demana la seva admissió a la Convocatòria Externa descrita a aquesta sol·licitud, i declara 
que: 1. Ha llegit les bases de la present convocatòria, 2. Reuneix els requisits exigits i 3. Són certes les 
dades consignades, i es compromet a la demostració documental que sigui requerida. 
 

DADES PERSONALS DEL/ DE LA SOL·LICITANT 

DNI/NIE: _______________________                          Codi professional de la CCSPT: ________________ 

1r. COGNOM: _____________________________________________________________________ 

2n. COGNOM:_______________________________________________________________________ 

NOM: ____________________________________________________________________________ 

DOMICILI: _______________________________________________________________________ 

CODI POSTAL:  _______________             LOCALITAT: _______________________________________ 

PROVÍNCIA: ____________________________           TELÈFON DE CONTACTE: _____________________ 

CORREU ELECTRÒNIC: ________________________________________________________________ 

 

REQUISITS I ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB L’ÀMBIT AL QUAL ES VOL ACCEDIR 

Totes les places convocades tenen requisit competencials d’accés. Indica quins requisits vols validar:  

 
 

REQUISIT COMPETENCIAL*:   
ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA  
(Tot i que no és requisit, si us plau, indica si 
tens formació universitària relacionada): 

Experiència com a infermera/infermer en 
Hospitalització Médico-Quirúrgica. 

 

Experiència com a infermera/infermer en Crítics 
Adults. 

 

Experiència com a infermera/infermer en 
Hospitalització amb Malalt Fràgil-Depenent. 

 

Experiència com a infermera/infermer en Urgències 
Hospitalàries 

 

Experiència com a infermera/infermer en l'Àmbit 
Quirúrgic. 

 

Experiència com a infermera/infermer en Unitats de 
Diàlisi. 

 

Experiència com a infermera/infermer en 
Hospitalització Materno-Infantil. 

 

Experiència com a infermera/infermer en Urgències 
Pediàtriques i/o Hospitalització Pediàtrica. 

 

Experiència com a infermera/infermer en UCI 
Pediàtrica i/o Nounats. 

 

Experiència com a infermera/infermer en serveis de 
Diagnòstic per la Imatge. 

 

Experiència com a infermera/infermer en Salut 
Mental.  

 

 
*Recorda que hauràs d’acreditar documentalment l’acompliment dels requisits, adjuntant els documents que 
avalin l’experiència en l’àmbit competencial, així com la formació necessària (les bases de la convocatòria, al 
seu l’apartat 5.4 Inscripció, especifiquen la forma d’adjuntar i anomenar la documentació).  

*Recorda que, per acomplir el requisit d’experiència, aquesta haurà d’haver-se realitzat en els últims 10 anys. 
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA DE CONFORMITAT AMB LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
(Marqui amb una X els documents que aporta i afegeixi aquells de complementaris, si escau) 

 1 El present document 

 2 L’autoavaluació (Annex 2) 

 3 Copia Títol de DUI o Grau en Infermeria (o justificant acreditatiu d’abonament de taxes) 

 4 Documentació que validi el requisit (acreditació de l’experiència a l’àmbit competencial al 
qual es vulgui accedir). 

 5 Còpia de tots els mèrits curriculars (seguint l’ordre dels barems aplicables, veure Annex 3)  

 6 Acreditació de l’experiència que no s’hagi utilitzat com a requisit 

 7 __________________________________________________________________________ 

 

                   DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

Jo, ______________________________________________ amb DNI ______________ 

comparec i DECLARO DE FORMA EXPRESSA I INDUBITADA: 

1r.-  Que són certes totes les dades que he fet constar en tots els documents 

presentats en aquesta convocatòria.  

2n.- Que les fotocopies dels Títols que he presentat o, en els eu defecte dels 

justificants d’haver abonat les taxes per a la seva expedició, són copia exacta i 

fidedigna dels seus originals i que els esmentats títols han estat obtinguts dels centres 

docents quina titularitat es la que he fet constar en l’autodeclaració de mèrits.  

3r.- Que em comprometo a presentar l’original de qualsevol de les fotocòpies dels 

documents aportats per acarament i que conec que les inexactituds o manipulacions 

sobre els mateixos comporten l’exclusió immediata del procés i la nul·litat dels efectes 

si aquests s’arribessin a produir.  

4r.- Que no he 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 em  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. 

5è.- Que en el cas de no posseir la nacionalitat espanyola, no em trobo 

inhabilitat/ada o en situació equivalent ni he estat sotmès a sanció disciplinària 

o  equivalent que impedeixi, en el meu Estat, l'accés a l'ocupació pública. 

6è.- Que en cas de r e s u l t a r  seleccionat/da en aquesta convocatòria, i   s i  em  

trobo 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 procediré a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia 

autorització de compatibilitat. 

 

I en prova de conformitat signo la present DECLARACIÓ RESPONSABLE als efectes de la 
present convocatòria en Sabadell a   ________  de __________ 20___ 
 
La persona sol·licitant pel simple fet de presentar la seva sol·licitud s’està comprometent 
amb la veracitat d’aquesta declaració de responsabilitat. 
SIGNATURA 
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ANNEX 2 (trobeu l’annex per descarregar amb la informació de la convocatòria) 

                      

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA EXTERNA. OCTUBRE 2020 

 
COGNOMS I NOM:_____________________________________________________________________  

DNI o NIE: ________________________________ 

AMBIT D’ELECCIÓ:   ____________________________________________________________________                                                                        

 
EXPERIÈNCIA CERTIFICADA. Indica la data de la darrera experiència certificada: ___________________ 
(Ha de ser posterior a 31 de desembre de 2017) 
 
Indica l’experiència des de 01 gener 2009:  ____________     Anys 
     ____________ Mesos 
     ____________ Dies 
 
Recorda que els 2 anys d’experiència utilitzats com a requisit no computen en el barem curricular, per 
tant, indica aquí els anys d’experiència des de 01 de gener de 2009 descomptant 2 anys: 

 

 ____________ Anys 

 

OMPLE L’AUTOAVALUACIÓ DELS MÈRITS. LES CASELLES DE VERIFICACIÓ, SERAN OMPLERTES PER RRHH.  
 

AUTOAVALUACIÓ MÈRITS EXPERIÈNCIA VERIFICACIÓ SELECCIÓ 

CONCEPTE VALOR 
ASSOLIT 

PUNTS ASSIGNATS PUNTUACIÓ 
VERIFICADA 

PUNTUACIÓ 
FINAL 

EXPERIÈNCIA 
Havent descomptat 
l’exigida com 
requisit  

____ Anys ______________ ___________ ___________ 

____ Mesos ______________ ___________ ___________ 

_____ Dies ______________ ___________ ___________ 

SUBTOTAL EXPERIÈNCIA _____ (Màxim 10 punts) ___________ ___________ 

 

AUTOAVALUACIÓ MERITS CURRICULARS ADDICIONALS 
VERIFICACIÓ 

SELECCIÓ 

TITOL 3 
(Especificar Doctorat en... / Màster en... / Postgrau en...) 

NOTA4/ 
OFICIAL 
/ PROPI 

UNIVERSITAT 
PRIVADA ON 
LINE /SEMI-

PRES.5 

PUNTS 
ASSIGNATS 

PUNTUACIÓ 
VERIFICADA / 

FINAL 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

                                                 
3 Doctorat, Màster, Postgrau, Grau (Recordar que cal adjuntar títol) 
4 En el cas de Doctorat posa la Nota obtinguda. En cas de Master o Postgrau si es Titol Oficial o Propi 
5 Contestar SI si el títol s’ha obtingut en Universitat Privada en Modalitat Online / semi-pres., o NO en cas contrari.   
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_____________________________________   _______ _____/_____ 

_____________________________________   _______ _____/_____ 

SUBTOTAL MÈRITS CURRICULARS ADDICIONALS _______ _____/_____ 

 

AUTOAVALUACIÓ MÈRITS D’IDIOMES VERIFICACIÓ SELECCIÓ 

IDIOMA NIVELL 
ASSOLIT 
 

CENTRE OFICIAL  
(Indica el centre) 

PUNTS 
ASSIGNATS PUNTUACIÓ 

VERIFICADA 
PUNTUACIÓ 

FINAL 

___________ _______ _________________ _______ __________ ___________ 

___________ _______ _________________ _______ __________ ___________ 

___________ _______ _________________ _______ __________ ___________ 

SUBTOTAL IDIOMES _______ __________ ___________ 

 
Es valoraran els següents idiomes: anglès, francès, alemany, italià i xinès.  
Un mateix idioma no pot ser valorat més d’una vegada encara que es tinguin diferents nivells per sobre 
del C.1. 

 

RESUM D’AUTOAVALUACIÓ VERIFICACIÓ SELECCIÓ 

 PUNTUACIÓ  VERIFICADA FINAL 

SUBTOTAL EXPERIÈNCIA ___________ __________ __________ 

SUBTOTAL MÈRITS CURRICULARS ADDICIONALS ___________ __________ __________ 

SUBTOTAL IDIOMES ___________ __________ __________ 

TOTAL AUTOAVALUACIÓ MÈRITS ___________ __________ __________ 

 
 
 

PUNTUACIÓ ENTREVISTA _______________ / 10p 

 
 

A OMPLIR PER RECURSOS HUMANS PUNTUACIÓ FINAL 

TOTAL AVALUACIÓ MÈRITS _______________ 

AVALUACIÓ ENTREVISTA _______________ 

TOTAL AVALUACIÓ _______________ 

 
 
 
(LA INFORMACIÓ D’AQUEST DOCUMENT ES FARÀ ARRIBAR A LA PERSONA CANDIDATA UNA VEGADA EFECTUADA LA 
VERIFICACIÓ, PER COMPROVACIÓ I AL·LEGACIONS, EN EL SEU CAS, SEGONS L’APARTAT  5.3 DE LES BASES). 
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ANNEX 3:  BAREMS APLICABLES 
 
 
a) Taula de valoració de l’experiència i de la conversió dels anys, mesos i dies d’experiència com a 
Infermer/a. 
 
EXPERIENCIA MÀXIMA VALORABLE: 10 ANYS.  
Data màxima per retrotreure l’antiguitat: 01 de gener de 2009. 
Data mínima de l’antiguitat més recent 31 de desembre de 2017.  
La màxima puntuació a obtenir per l’experiència són 10 punts.  
 
 

Anys addicionals 
Vinculació 

Punts 
    

 Per cada més 
addicional  

Punts  Per cada dia 
addicional 

0,00276 
Punts 

1 01 1 0,083   

2 02 2 0,166   

3 03 3 0,250   

4 04 4 0,333   

5 05 5 0,416   

6 06 6 0,500   

7 07 7 0,583   

8 08 8 0,666   

9 09 9 0,750   

10 10 10 0,833   

  11 0,916   

  12 01   

 

b) MERITS CURRICULARS obtinguts a partir de la DUI o del Grau d’Infermeria (excepte Idiomes) 
 

DOCTORAT EN INFERMERIA 

Qualificació Punts 

Premi extraordinari 12 

Cum Laude 10 

Excel·lent 8 

Notable 6 

Aprovat 4 

 

ESPECIALITAT EN INFERMERIA Punts 

Via EIR  8 

L’especialitat no serà en cap cas reconeguda al 

lloc de treball, sinó únicament valorada a 

efectes curriculars d’aquest procés selectiu. 

 

MASTER(*) OFICIAL EN INFERMERIA 

Qualificació Punts 

Universitat Pública 5 

Universitat Privada Presencial 5 

Universitat Privada On line 2,5 
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MASTER(*) PROPI EN INFERMERIA  

Qualificació Punts 

Universitat Pública 4 

Universitat Privada Presencial 4 

Universitat Privada On line 2 

 

(*)En el cas que el màster sigui requisit d’accés no serà puntuat de forma addicional. En el cas que sigui 

requisit d’accés el màster o l’experiència i es tinguin ambdós, en aquest cas si serà possible puntuar el 

màster. La mateixa sistemàtica es seguirà per als postgraus. 

 

POSTGRAU OFICIAL EN INFERMERIA  

Qualificació Punts 

Universitat Pública 2 

Universitat Privada Presencial 2 

Universitat Privada On line 1 

 

POSTGRAU PROPI EN INFERMERIA  

Qualificació Punts 

Universitat Pública 1,6 

Universitat Privada Presencial 1,6 

Universitat Privada On line 0,8 

 

Els idiomes seran valorats amb independència de la data en que es va assolir el nivell (abans o després de 
la diplomatura o Grau d’Infermeria) 
 

IDIOMES ESTRANGERS A PARTIR DEL NIVELL B.2 (i 

amb independència del nivell) 

Per cada Idioma amb certificació 

oficial amb Nivell C o superior  

1,8 

 
Es valoraran els següents idiomes: anglès, francès, alemany, italià i xinès.  
 
Un mateix idioma no pot ser valorat més d’una  vegada encara que es tinguin diferents nivells per sobre 
del C. 
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ANNEX 4 (es mostra a títol informatiu, no cal adjuntar-la a la convocatòria) 
 
ENTREVISTA 
 
A totes les persones candidates li serà efectuada la mateixa entrevista, amb les mateixes preguntes i es 
procurarà que sigui efectuat pel mateix equip . 
 
Amb la finalitat d’evitar desviacions i iniquitats per potencials subjectivitats en la valoració, les persones 
entrevistadores seguiran un guió normalitzat que consta de diferents ítems, i puntuaran cadascun/a 
d’ells/es conforme a la següent escala de valoració: 
 

 
Els ítems de la graella tindran el mateix valor. A cada ítem de l’entrevista li serà aplicat la qualificació 
corresponent.  
 
Inclourà un ítem de valoració subjectiva de la persona entrevistadora que mai podrà superar el 15% del 
valor de l’entrevista.  
 
L’entrevista recollirà, encara que no sigui objecte de valoració les preferències de la persona candidata 
respecte a torn, lloc de treball, percentatge de jornada i qualsevol altre element que faci després possible 
la preassignació de plaça si resultés classificada.  
 
La puntuació màxima serà de 10 punts.  
 

QUALIFICACIÓ DESCRIPCIÓ DE LES RESPOSTES DE CADA ITEM 

0 INSUFICIENT: Respostes bàsiques, parla sense conèixer els detalls rellevants. 

1 SUPERFICIAL: Respostes esquemàtiques i superficials encara que amb detalls, però 
només d’allò mes rellevant. 

2 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. 

3 NOTABLE: Resposta detallista, coneix el contingut, la forma d’executar, la 
predisposició genera confiança, les respostes evidencien la garantia d’una prestació 
adequada del lloc de treball d’acord amb allò requerit, mèrits curriculars addicionals 
als baremats. 

4 EXCEL·LENT: Resposta detallada, amb ple coneixement del contingut, bona 
exposició, intel·ligible, seguretat, confiança, empatia, mèrits curriculars molt per 
sobre dels baremats. 


