BASES CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONTRACTACIÓ
TEMPORAL PER COBERTURA D’EVENTUALITATS.
Nº CONVOCATÒRIA NET-EXTRA-2021
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Davant la manca de professionals en la categoria de neteja a la borsa de treball, l’objecte de la
present convocatòria és el procés de selecció mitjançant convocatòria extraordinària pública
per cobertura d’eventualitats mitjançant contracte temporal davant de les necessitats existents
en la cobertura del servei de neteja.

2. TIPUS DE CONVOCATÒRIA
Externa per concurs de mèrits

3. DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Contracte temporal per cobertura d’eventualitats en la categoria de neteja.

4. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL
Les condicions establertes al 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.
S’ofereix:




Contracte temporal per cobertura d’eventualitats.
Lloc de treball: corretorn matí/tarda/nit.
Incorporació immediata.

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I REQUISITS D’ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA
Finalitzada la convocatòria de borsa de treball al centre en totes les categories i davant la
manca de professionals en la categoria de neteja urgeix la publicació de la convocatòria
extraordinària per realitzar cobertures inajornables.
La present convocatòria romandrà oberta fins a les 15:00 hores del dia 19 de juliol de
2021
La persona interessada a participar en la convocatòria interna haurà de:
•

•

Fer la inscripció de forma presencial adjuntant la documentació requerida en el punt 6
de la convocatòria al Departament de Gestió de Persones de Tortosa Salut S.L. Plaça 1
d’Octubre 6-8. 43500 Tortosa en horari de 8:00 a 15:00 hores.
Estar en possessió del títol d’Estudis primaris o equivalent.

6. PROCÉS DE SELECCIÓ
En el procés de selecció es valoraran els ítems establerts a l’actual borsa de treball del centre
en quan a valoració de mèrits i experiència.
Es valorarà la disponibilitat immediata del professional en el moment de la proposta de
contractació. Finalitzat el procès de selecció i realitzada la incorporació, al candidat/ta
seleccionat/da se li realitzarà una avaluació del acompliment abans de finalitzar el període de
prova que s’estableix al II Conveni SISCAT per la categoria de neteja.

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
(original i fotocopia).
3. Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social en el
cas de que s’hagin d’acreditar períodes treballats en la categoria d’infemeria.
4. Declaració jurada, que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex I.
5. Formulari inscripció que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex 2.
7. PUBLICACIÓ DE RESULTATS I PROCÉS.
Finalitzat el període de presentació de sol·licituds i publicat el llistat d’admesos i exclosos amb
les puntuacions els candidats/tes disposaran d’un termini de cinc dies hàbils per realizar les
reclamacions que considerin oportunes, finalitzat aquest periode els resultats es consideraran
definitius.
8. CONFIDENCIALITAT
Totes les persones implicades en el procés de selecció de candidats es comprometen a
garantir l’absoluta confidencialitat de totes les dades personals i professionals d’aquests.
9. PUBLICITAT
L'anunci d'aquesta convocatòria externa es publicarà al web corporatiu de TORTOSA SALUT
S.L. al tauler d’anuncis de Recursos Humans , a la intranet, a la pàgina web de l’Ajuntament de
Tortosa i al Setmanari Ebre.
10. DADES DE CONTACTE
Per realitzar qualsevol consulta, es podrà fer via:


Telemàtica: Enviant un correu electrònic a rrhh.cte@saluttortosa.cat indicant en
l’assumpte del correu el número de referència de la convocatòria, i en el cos del
missatge els dubtes i les dades de contacte.
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