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CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A METGE/ESSA PER AL 

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES DROGODEPENDÈNCIES DE TORTOSA 

SALUT SL. Referència: MSD-201904 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Depenent de la Responsable del Centre d’atenció i seguiment de les drogodependències de 

Tortosa Salut SL, les principals funcions del lloc de treball són: 

- Activitat assistencial mèdica per a persones amb problemes de consum de tòxics 

- Participació en formació, docència i tasques relacionades en tractament a persones en consum 

de tòxics. 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball de Metge o Metgessa per al Centre 

d’atenció i seguiment a les drogodependències (AS-TGS FAC. PLANT. GRUP 1) amb contracte de 

durada determinada a temps parcial (630 hores anuals -  37.32% respecte la jornada complerta). 

 

Aquesta convocatòria, així com les posterior comunicacions referents a aquest procés de selecció 

es publicaran en el panell informatiu d’accés als treballadors, a la plana web de la Clínica Terres 

de l’Ebre i a la plana web de l’Ajuntament de Tortosa.  

 

PRIMERA. Requisits bàsics d’accés. 

Es requereix persona  amb la següent titulació: 

 

• Titulació de llicenciat en Medicina i Cirurgia. Es tindrà en consideració les equivalències amb la 

titulació requerida regulades per la llei i que siguin d’aplicació. Si es tracta d’un títol obtingut a 

l’estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat i convalidat pel Ministeri d’Educació, 

Ciència i Esport o per l’òrgan que en tingui la competència. En tot cas l’equivalència l’haurà 

d’aportar la persona aspirant mitjançant certificat expedit a aquest efecte per l’administració 

competent. 

 

SEGONA. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre una 

carta de presentació amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per al desenvolupament 

d’aquesta tasca, i  acompanyar-la de la següent documentació: 

 

- Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. 

 

- Fotocòpia compulsada de la titulació requerida (o fotocòpia i original per compulsar al centre). 

 

- Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix i els mèrits 

curriculars. 

 

-Emplenar i signar la Declaració Responsable, que s’adjunta com a Annex I. Acreditar no haver 

estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o 
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tràfic d’éssers humans amb una declaració responsable. Alternativament es pot presentar 

certificat negatiu al Registre Central d Delinqüents Sexuals. En qualsevol cas, s’haurà de presentar 

el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals si s’és persona seleccionada per al 

lloc de treball que es convoca. 

 

-No trobar-se en situació de separació del servei de l’Administració Pública per cap expedient 

disciplinari, ni tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin per a l’exercici de les funcions 

públiques. Si no es té la nacionalitat espanyola, no trobar-se en situació d’inhabilitació o 

equivalent, que impedeixi l’accés a l’ocupació pública de la persona aspirant en el seu estat de 

procedència (Annex I). 

 

-En cas d’exercir una altra activitat pública o privada, disposar de la preceptiva autorització prèvia 

de compatibilitat (o sol·licitar-la prèviament a la contractació). En cas de resultar persona 

seleccionada en aquesta convocatòria, i de trobar-se sota alguna causa d’incompatibilitat de les 

previstes legalment per a poder prestar serveis laborals a Tortosa Salut SL, abans de formalitzar el 

corresponent contracte de treball caldrà procedir a la seva resolució. S’incorpora en la declaració 

responsable (Annex I). 

 

TERCERA. Lloc i termini de presentació: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Departament de 

recursos Humans de la Clínica Terres de l’Ebre en horari de matí de dilluns a divendres de 10.00 a 

12.00 i en horari de tarda de dilluns a dijous de 15.00 a 17.00. El termini per presentar les 

sol·licituds i la documentació requerida serà fins el dia 10 de maig a les 15.00. Cal indicar la 

referència MSD-201904 en la sol·licitud. 

 

QUARTA. Barem de la convocatòria: Total punts 100.  

En aquesta convocatòria pública es valoraran els aspectes següents: 

 

A. Experiència professional. Fins un màxim de 50 punts 

A.1. Experiència professional com metge o metgessa al sector públic 0,20 punts per mes de 

treball 

A.2. Experiència professional com metge o metgessa al sector privat 0.12 punts per mes de 

treball 

 

L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant certificat de temps treballat o de serveis 

prestats original emès pel centre de treball corresponent, juntament amb la vida laboral 

actualitzada emesa per a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

B. Formació relacionada amb el lloc de treball. Fins a un màxim de 35 punts. 

B.1. Especialitat o doctorat  

a) Especialitat en Psiquiatria o Medicina Familiar i 

Comunitària 

1,00 punts per especialitat 

b) Doctorat en Psiquiatria o Medicina Familiar i 

Comunitària 

2,00 punts per doctorat 

B.2. Formació complementària  

a) Màster 2,00 punts per màster 

b) Postgrau 1,00 punts per post-grau 
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c) Formació acreditada presencial 0,02 punts per hora 

d) Formació acreditada online, a distància, e-learning 0,01 punts per hora 

B.3. Activitats científiques  

a) Pòster o comunicació interna 0,10 punts per unitat 

b) Comunicació externa 0,20 punts per unitat 

c) Ponent o membre de comitè científic 0,25 punts per unitat 

d) Autor/a d’un article publicat en revisa científica 0,30 punts per unitat 

e) Activitats de recerca científica 0,35 punts per unitat 

B.4. Docència  

a) Professor/a d’alumnes en pràctiques 0,02 punts per hora 

b) Professor de classe magistral 0,02 punts per hora 

 

Es valorarà la formació complementària que tingui relació directa amb les especificitats del lloc de 

treball a cobrir i amb les tasques pròpies del lloc de treball. També es valorarà aquella formació en 

prevenció de riscos laborals, protecció de dades personals, programes de gestió de manteniment 

GMAO i formació en l’àmbit ofimàtic. La valoració de la formació continuada es realitzarà per 

hores i es valoraran només aquells cursos que s’acreditin formalment i siguin impartits per 

organismes oficials. 

 

C. Entrevista. Fins a un màxim de 15 punts. 

 

Es valorarà el resultat d’una entrevista realitzada amb la Responsable del Centre d’Atenció i 

Seguiment de les Drogodependències de Tortosa Salut, i es valorarà: 

- Capacitat de comunicació i de treball en equip  

- Coneixements i experiència en treballar segons estil motivacional 

- Experiència en tractament mèdic relaciona en la salut mental 

- Motivació per treballar en addiccions 

 

Tortosa Salut SL en compliment de la LISMI reserva places per als candidats amb un grau de 

discapacitat exigit per la Llei abans esmentada i declarat per l’organisme competent, prioritzant-

los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.  

 

CINQUENA. Comitè de Selecció: Estarà format per 2 membres: 

Adolfo Criado Gabarró – Director mèdic de la Clínica Terres de l’Ebre 

M Cinta Soler Gisbert – Responsable del Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències 

de Tortosa Salut 

 

SISENA. Resolució de la convocatòria. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 1 

mes a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds. 

 

SETENA. Revisió de resultats. Les persones candidates no seleccionades podran, en termini de 5 

dies hàbils des de la publicació del resultat de la selecció, demanar una revisió del resultat a la 

Direcció del centre. La seva resolució serà definitiva. 
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VUITENA. Incorporació. La incorporació definitiva de la persona candidata seleccionada estarà 

condicionada a la realització d’un reconeixement mèdic i a la possible verificació de les dades 

aportades. 

 

NOVENA. Contractació. Es formalitzarà el contracte de treball temporal a temps parcial a la 

persona seleccionada d’acord amb les condicions laborals i retributives del II Conveni Col·lectiu de 

treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut 

mental, concertats amb el Servei Català de la Salut per al lloc de treball de metge/essa del centre 

d’atenció i seguiment a les drogodependències (AS-TGS FAC.PLANT. Grup 1) i proporcionals a la 

jornada de 630 hores anuals corresponents al 37,32% de la jornada estipulada en el citat conveni 

per al grup professional 1.   

 

S’estableix com a període de prova l’estipulat en l’article 16 del conveni col·lectiu esmentat i  

corresponent al lloc de treball (1 mes).  

 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al 

tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la 

convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 

 

 

 

Tortosa, 11 d’abril de 2019 

Núria Casalé i Nevado 
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
TORTOSA SALUT SL 

 

DADES PERSONALS 
 

Nom i cognom______________________________________ NIF / NIE______________________  
 

Telèfon_____________________ Correu electrònic______________________________________ 
 

Domicili________________________________ Municipi_____________ Codi postal ___________ 
 

DADES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ  
 

Denominació:_______________________________________________Referència: ____________ 

DECLARO, sota la meva responsabilitat: 

 

1. No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o 

sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions del lloc de treball 

d’aquest procés de selecció. 
 

2. No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les 

administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de 

les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic. 
 

3. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola, que no em trobo en situació d’inhabilitació o 

equivalent, i que no he estat persona sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi 

en el meu Estat l’accés a l’ocupació pública. 
 

4. En cas de resultar persona seleccionada en aquesta convocatòria, si em trobo sota alguna 

causa d’incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis a Tortosa Salut SL, 

abans de formalitzar el corresponent contracte de treball procediré a la seva resolució o a 

sol·licitar prèvia autorització de compatibilitat. 

 

5. Acreditar no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 

indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. Alternativament es pot presentar certificat negatiu 

al Registre Central de Delinqüents Sexuals.  

 

6. Trobar-se col·legiat o col·legiada i al corrent de pagament de les quites i de l’assegurança de 

responsabilitat a la data de formalització de contracte en cas de resultar persona seleccionada. 

 

7. Acceptar que les notificacions o comunicacions derivades d’aquest procés de selecció siguin 

efectuades mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. 
 

8. Que són certes totes les dades que he fet constar en el meu currículum vitae, verdaderes les 

còpies dels documents aportat, que reuneixo tots i cadascun del requisits exigits en aquestes 

bases i que les accepto íntegrament. 
 

 

Tortosa, a___ de ______________ de __________ 

Signatura: 

 

 


