
 

 

 
 

CLÍNICA TERRES DE L’EBRE 

PRECISA INCORPORAR 

TÈCNIC AL DEPARTAMENT ECONÒMIC FINANCER 

Nº CONVOCATORIA T-ECOFIN-20 

Es requereix: 

 Estudis de llicenciatura/diplomatura o  grau en l’àmbit econòmic financer. 
Funcions: 

 Gestió d’expedients de contractació pública. 

 Gestió de licitacions. 

 Interlocució amb el servei jurídic SACAC. 

 Proveir de la informació per la transparència de la contractació pública. 

 Interlocució amb els responsables de departament per obtenir informes tècnics i 
licitacions. 

 Gestió de mercantils. 
 
Es valorarà: 

 Experiència en departaments financers en centres sanitaris. 

 Experiència en l’ús de software ERP. 

 Experiència en departament d’administració, finances i contractació pública en centres 
sanitaris. 

 Coneixements en finances i contractació pública. 

 Usuari avançat d’Excel , incloent taules dinàmiques. 
Competències: 

 Capacitat de treball en equip. 

 Autonomia en les funcions a realitzar. 

 Capacitat d’interlocució interna i externa. 

 Execució de treballs en detall. 
S’ofereix: 

 Contracte interí i a jornada completa. Incorporació immediata 

 Condicions retributives segons estableix el II Conveni Col·lectiu de treball SISCAT. 
 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació: 
 

1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria) 
2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits 

(presentar original i fotocòpia al Departament de Recursos Humans del centre o 
fotocòpia compulsada) 

3. Informe de Vida Laboral actualitzat. 
4. No trobar-se afectat en cap causa d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. (Annex I). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5. Acreditar no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans amb una declaració responsable 
de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i 
indemnitat sexual. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre 
Central de Delinqüents Sexuals. En qualsevol cas , s’haurà de presentar el certificat 
negatiu del registre Central de Delinqüents Sexuals si s’és seleccionat per qualsevol 
plaça. 

6. Declaració jurada, que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex I. 
  
La documentació es presentarà al Departament de RRHH del centre especificant la referència 
de la convocatòria a: 
 
Plaça 1 d’octubre, 43500- Tortosa. 
 
En horari : de dilluns a divendres de 11:00 a 12:00 i de dilluns a dijous de 15:00 a 16:00. 
El termini per presentació de sol·licituds serà: 04/12/2020 a les 14:00 hores 
 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar :  rrhh.cte@saluttortosa.cat 
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