CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE METGES O METGESSES PER AL
SERVEI D’URGÈNCIES DE TORTOSA SALUT SL. Referència: MU-202010
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Depenent de la Direcció Mèdica i de la coordinació concreta de cada servei assistencial de Tortosa
Salut SL, les principals tasques del lloc de treball són aquelles relacionades amb les tasques pròpies del
lloc de treball de metge o metgessa al servei d’urgències i hospitalització.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball de metge o metgessa (AS-TGS FAC. PLAN.
GRUP 1) amb contracte de durada determinada a temps complert o parcial (jornada complerta anual
de 1688 hores).
Aquesta convocatòria, així com les posterior comunicacions referents a aquest procés de selecció, es
publicaran a la intraweb 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. 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.


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).

SEGONA. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han d’enviar la següent
documentació:
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Carta de sol·licitud indicant la categoria a la que s’opta i la referència: MU-202010
Currículum Vitae actualitzat
El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
El document d’entrega de currículum degudament emplenat

TERCERA. Lloc i termini de presentació: La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu
electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans
del dia 11 de novembre de 2020.
QUARTA. Barem de la convocatòria: Total punts 57.
En aquesta convocatòria pública es valoraran els aspectes següents:
A. Experiència professional. Fins un màxim de 30 punts
A.1. Experiència professional com a metge o metgessa al sector públic
A.2. Experiència professional com a metge o metgessa al sector privat

0,20 punts per mes de
treball
0,15 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 12 punts.
B.1. Formació complementària
a) Màster relacionat amb el lloc de treball
1,00 punts per màster
b) Postgrau relacionat amb el lloc de treball
1,00 punts per post-grau
c) Formació acreditada presencial
0,02 punts per hora
d) Formació acreditada online, a distància, e-learning 0,01 punts per hora
B.2. Activitats científiques
0.10 punts per unitat
B.3. Docència
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 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.
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Es valorarà el resultat d’una entrevista realitzada amb la direcció d’infermeria i la coordinació del
servei d’hospitalització de Tortosa Salut, on es valorarà:
- Capacitat de comunicació
- Capacitat de treball en equip
- Motivació pel lloc de treball
- Iniciativa
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:
Angels Gargallo Chulillla – Directora infermeria de la Clínica Terres de l’Ebre, o en qui delegui.
Irene Bou Tarrega– Coordinadora Mèdica del servei d’Urgències Mèdiques de la Clínica Terres de
l’Ebre, o en qui delegui.
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.
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 complert o 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 d’infermer o infermera (ASTGS FAC. PLAN. GRUP 1) i proporcionals a la jornada finalment contractada.
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).
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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, 4 de Novembre de 2020
Salvador Pallejà i Sedó
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