
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL

ANUNCI sobre convocatòria de selecció per l'oferta pública d'ocupació.

I.- De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de
2017, i específicament el seu article 19.U.6, en relació a la Disposició Addicional 17na U, així com la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2018, i específicament el seu article 19.U.6, en
relació a la Disposició Addicional 31na U, aquesta convocatòria forma part de l'oferta pública d'ocupació del
consorci corresponent als exercicis 2018-2019 publicada al DOGC de data 28 de desembre de 2017 (núm.
7524) i 2019-2020 publicada al DOGC de data 13 de novembre de 2018 (núm. 7746).

La present convocatòria té el caràcter d'extraordinària d'estabilització de plantilla més taxa de reposició i ho és
per a la cobertura definitiva de les places dels Grups Professionals Para-assistencials 4 i 5, tots amb destí als
diferents centres, serveis i dispositius que gestiona el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, fonamentalment
a Sabadell.

La resolució de la convocatòria d'aquesta oferta pública d'ocupació comportarà el cessament del personal interí
o temporal que ocupa les places actualment.

a) Tipus de convocatòria: Ordinària i externa per concurs de mèrits i valoració de proves competencials per a
la cobertura de 39 llocs de treball de personal contractat laboral fix.

b) Relació de places convocades: 39 Grup professional 6.2 (Para-assistencial).

Tipologia de les places:

33 professionals del Grup Professional 6.2.2. Oficial/a de Manteniment

6 professionals del Grup Professional 6.2.1. Ordenança

II.- En tots els casos:

a) Les Bases de les Convocatòria es troben a la pàgina web del consorci www.tauli.cat i https://tauler.seu.cat,
les persones interessades en ser candidates podran realitzar la inscripció i adjuntar la documentació requerida
en les dates que s'indiquin en aquests portals.

Les Bases han estat adaptades expressament al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de juliol de 2021, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

b) Condicions de contractació:

Les condicions establertes en el Conveni SISCAT vigent.

- Tipus de contracte: Fix.

- Dedicació: Segons el lloc de treball.

- Data d'incorporació: Primer trimestre 2022.

- Jornada: Segons conveni aplicable. De dilluns a divendres, o de dilluns a diumenge, segons sigui serveis
continuats o serveis no continuats. Torns de mati, tarda, nit o jornada partida i diversos percentatges de
jornada.

La plaça serà assignada segons prelació del concurs de mèrits i, en el seu cas, proves competencials, d'acord
amb les bases de la convocatòria. Per algunes places concretes es requereix perfil competencial e idoneïtat.
Informació detallada a www.tauli.cat

Sabadell, 23 de desembre de 2021
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