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BASES CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONTRACTACIÓ 

TEMPORAL PER COBERTURA D’EVENTUALITATS.  

 Nº CONVOCATÒRIA TRX-0122 

 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la convocatòria és el procés de selecció mitjançant convocatòria 
extraordinària pública per cobertura  mitjançant  contracte temporal. 
 

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 Tècnic Especialista 

en Diagnòstic per a la Imatge. 

 

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. 
 

 
5. PRESENTACIÓ  DE  SOL·LICITUDS  I  REQUISITS  D’ACCÉS  A  LA 

CONVOCATÒRIA  

• Termini: El període per la formalització de la sol·licitud de participació serà fins al 
dia 13/04/2022 (a les 13:00h). 

• Forma: La persona interessada a participar en la convocatòria externa haurà de fer  
la  inscripció  de  forma telemàtica a  rrhh.cte@saluttortosa.cat  i fer constar el 
número de la convocatòria TRX-0122. Un cop rebuda la sol·licitud es considerarà 
la inscripció de la persona candidata. En finalitzar el registre, el participant rebrà un 
correu electrònic (a l’adreça electrònica que hagi especificat) amb la confirmació de 
la inscripció a la convocatòria. Aquest correu electrònic tindrà els efectes de 
justificació de la seva participació en la convocatòria. 
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•  Requisit mínim: Estar en possessió del títol de Tècnic Superior en Laboratori 

de diagnòstic clínic. 

 

Documentació a adjuntar en el correu de la inscripció:  

- Requisit mínim. 

- Currículum vitae. 

- Mèrits curriculars. 

- Certificat d’empresa o vida Laboral, per tal de valorar l’experiència professional 
s’haurà d’acreditar mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de 
la Seguretat Social.  

- Declaració jurada que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex 1. 

 

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, ho trobareu a  clinicaterresebre.cat

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 tècnic 

especialista en diagnòstic per a la imatge. 

 

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 període 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. 
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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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

Salvador Pallejà Sedó 

Director gerent  

TORTOSA SALUT SL 

 

 

Tortosa, a 31 de març de 2022 
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