
                        
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXTERNA PER A LA PROVISIO D’UNA PLAÇA 
DE GRADUAT/DA  EN FARMÀCIA  

 
 Nº CONVOCATÒRIA 01-22 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la convocatòria és el procés de selecció mitjançant convocatòria extraordinària 
pública, per cobertura temporal, d’un lloc de treball al Servei de Farmàcia de l’Hospital Santa 
Creu Tortosa. 
 
 
2. TIPUS DE CONVOCATÒRIA 

Externa per concurs de mèrits.  
 
 

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: 
 

 Incorporació immediata. 

 Contracte temporal per substitució amb jornada laboral del 100%. 

 

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 
17/06/2022 (a les 13:00h) 

La persona interessada a participar en la convocatòria haurà de: 

 Com a requisit mínim, haurà de presentar el títol de Graduat/ada en Farmàcia. 

 Es valorarà que tingui l’especialitat en farmàcia hospitalària o experiència clínica. 

 No trobar-se en situació de separació del servei de l’Administració Pública per cap ex-
pedient 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. 

 
6.  PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació 
presencialment a la Secretaria de Direcció del centre en horari de dilluns a 
divendres de 8:00h a 14:00h. 
 

1. Currículum Vitae actualitzat. 
2. Requisit Mínim: Grau en farmàcia, presentar original i fotocòpia. 
3. Mèrits curriculars, presentar original i fotocòpia. 

 



                        
 

4. 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 i/o adjuntar els 
contractes laborals i un certificat de les tasques realitzades. 

5. Declaració jurada, que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex 1. 
 
 
7.   PUBLICACIÓ DE RESULTATS I FINALITZACIÓ DEL PROCÉS 

Després  de  publicar  la  convocatòria ,  i  una  vegada  finalitzat  el  termini  de presentació de 
candidatures i efectuades les corresponents comprovacions (fase prèvia de procés de 
selecció), la Direcció  publicarà  el  llistat  provisional  dels  aspirants  admesos  i exclosos 
puntuada en un termini de 5 dies naturals, al tauler d’anuncis de Recursos Humans, a la web 
corporativa i a la intranet de GESAT SAM, indicant el motiu d’exclusió en cada cas.   

Els aspirants exclosos disposaran de 5 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data 
de publicació del llistat, per presentar les esmenes, al·legacions i/o reclamacions que desitgin. 

Els aspirants passaran a formar part automàticament de la borsa de treball del centre 

 

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. 

 

10. PUBLICITAT 

L'anunci d'aquesta convocatòria interna es publicarà al web corporatiu de GESAT SAM, al 
tauler d’anuncis del centre , a la intranet, a la pàgina web de l’Ajuntament de Tortosa. 

 

11. DADES DE CONTACTE 

Per realitzar qualsevol consulta, es podrà fer via: 

 Telemàtica:  Enviant  un  correu  electrònic  a hospitalsantacreu.rrhh@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. 

 

 
 
Jesús-Tortosa, a 09 de juny de 2022. 

 

 


