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EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ, 

Per a la Unitat de Treball Social, 

està cercant 

 

Lloc de treball: 
 

6 TREBALLADORS/ES SOCIALS 

Grup professional 2.2: Personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TGM) 

 

Descripció del Parc Taulí i del servei:  

El Parc Taulí és un Hospital Universitari que té la missió d’oferir una atenció sanitària i social de qualitat, 
resolutiva, integral i que fomenta l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, integrant la 
docència, la recerca i la innovació. Som una entitat d’excel·lència i la nostra raó de ser és la prestació 
dels serveis sanitaris a la nostra població de referència, com a entitat pública eficient i generadora de 
valor per al territori. 

La missió del treball social és atendre les necessitats socials i de suport emocional de la persona i del 
seu entorn, derivades i/o generades d’un procés agut i/o crònic de malaltia atès a l’àmbit de la salut. 
Garantint una atenció integral i integrada a persones amb necessitats socials i sanitàries, d'acord amb 
un model d'atenció centrada en la persona per part dels professionals (socials i en col·laboració amb 
els sanitaris) en el lloc i en el moment més adequats. 

 

Funcions generals i específiques:  

Intervenir en les situacions de risc o situacions socials/familiars complexes per recuperar o preservar 
un funcionament social equilibrat amb vista a la cura de la salut en l’entorn mateix del/la pacient, activant 
el suport social formal o informal necessari. Intervenir en les situacions de vulnerabilitat i fragilitat en 
l'àmbit de la salut a partir de l'enfocament del risc social i amb una intervenció proactiva. 

Aquest anunci es formula per cercar perfils per l’àmbit: Sociosanitari (Psicogeriatria, UFISS i PCC), 
CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-juvenil), Salut Mental Adults (SESMDI) i Atenció Primària (Cap 
Can Rull) 

 

Requisits: 

 Títol de grau o diplomatura en Treball Social. 
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Es valorarà: 

 Currículum Vitae. 

 Formació transversal en treball social i formació específica dels àmbits esmentats. 

 Experiència en l’atenció de persones que es troben en processos de malaltia i requereixen 

intervenció social.  

 Coneixement dels diferents dispositius comunitaris de la nostra àrea de referència. 

 Habilitats i empatia envers als usuaris, famílies i professionals. 

 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris. 

 Capacitat d’acceptar i adaptar-se als canvis de tasques i d’escenaris amb rapidesa. 

S’ofereix:  

Incorporació amb vinculació estable* a l’equip de treball del Centre de Salut Mental  del Consorci 
Corporació Sanitària  Taulí,  hospital Universitari. La Institució compta amb una àmplia experiència 
docent, de recerca i en formació continuada especialitzada. 

*La persona seleccionada es vincularà mitjançant un contracte de substitució pel termini imprescindible 
fins a la cobertura reglamentària de la plaça vacant (antics interinatges) o, transitòriament, altres 
modalitats que en dret sigui possible, sense que perdi la condició d'interí/ina abans de la resolució del 
procés públic de convocatòria de la plaça que s’efectuarà, de conformitat amb la DA 4ª del RDL 32/2021 
de mesures urgents per a la reforma laboral. Les condicions laborals són les establertes en el II Conveni 
SISCAT, amb jornada completa i parcial. (CSMIJ jornada completa 100%, UFISS jornada parcial 90,34%, Psicogeriatria 

jornada parcial 62,57%, Atenció Primària (Cap Can Rull) jornada parcial 50,01%, PCC jornada parcial 50,01% i SESMDI jornada 

parcial 50%) 

Incorporació: 16 de desembre de 2022. 

 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els 

procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que 

es poden consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat .  

D’acord amb el Codi de Selecció i Vinculació vigent, les persones candidates se sotmetran a les proves 

següents:   

 1a fase selectiva:  

o Valoració curricular (valoració de mèrits d’acord amb els ítems de l’apartat es valorarà)  

 2a fase selectiva: 

o Entrevista personal (pels professionals sense experiència interna) o valoració directiva. 

La no superació del 50% de la segona fase comportarà l’exclusió del procés selectiu. 

Es podran afegir les proves competencials que es considerin necessàries per valorar la idoneïtat de les 

candidatures, en el marc de l’establert al vigent Codi de Selecció i Vinculació. En ares als principis 

http://www.tauli.cat/
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d’economia processal i celeritat del procés, també es podran reduir les fases del procés de selecció en 

funció de la ràtio de candidats amb compliment dels requisits de la present oferta.   

En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates 

que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al 

desenvolupament de les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç 

https://tauli.talentclue.com/es/node/92542034/12623479 on caldrà adjuntar: 

- Currículum en format PDF. 

- Titulació necessària pel lloc de treball. 

- Formació complementària relacionada amb el lloc de treball que es vulgui aportar per 

l’acreditació de mèrits individuals, si escau. 

No adjuntar el currículum ni la titulació, suposarà l’exclusió de l’oferta.  

Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat  indicant el 

número de referència d’aquest anunci. 

 

Data de termini:  Fins a les 14:00 hores del dia 1 de desembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codis: 2620, 3060, 3673, 5042, 6249, 7435. 

https://tauli.talentclue.com/es/node/92542034/12623479
mailto:seleccio@tauli.cat

