CONVOCATÒRIA LLOC DE TREBALL

TÈCNIC/A SUPERIOR EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Cerquem un/a Tècnic/a Superior en Contractació Pública per la gestió de la contractació pública
d’Obres, Serveis i Subministraments del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG).

Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf - NIF Q 5856380-J

El CSAPG és una entitat pública vinculada al territori que integra els recursos sanitaris de les
comarques del Garraf i de l’Alt Penedès. Està constituït per l’Hospital de l’Alt Penedès (Vilafranca del
Penedès), Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), Hospital Sant Antoni Abat i Centre de
Rehabilitació (Vilanova i la Geltrú). El nostre grup respon a les necessitats socials i sanitàries dels 32
municipis i de les prop de 250.000 persones a les quals donem servei sanitari.

Requisits específics:
- Llicenciatura/Grau en Dret amb especialització dret administratiu / contractació publica.
- Experiència mínima de dos anys en gestió del procediment de contractació pública en entitats del
sector públic estatal, autonòmic o local.
- Es valorarà experiència en contractació pública en l’àmbit sanitari.
- Habilitats i competències: busquem persones orientades a la qualitat i atenció a les persones i
processos, amb dinamisme, treball en equip, capacitat de negociació, orientació a client
intern/extern i que vulguin desenvolupar el seus coneixements dintre de la nostra organització.
Per a la valoració es podrà requerir la realització d’una entrevista per acreditar o poder valorar
amb més exactitud alguns dels punts que es determinen en aquest apartat.
- Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya.
- Superació de la revisió mèdica a càrrec del Servei Mèdic CSAPG.
Oferim:
- Contractació laboral d’interinitat pendent de convocatòria, amb període de prova de 4 mesos.
- Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT), Grup PAS-TGS – 4.
- Jornada completa, segons conveni.
- Incorporació immediata.
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Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del
present anunci fins el 5 de desembre de 2019.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: emplenant el formulari de sol·licitud del lloc
web www.csg.cat (apartat: Professionals/Treballa amb nosaltres/Envia el teu cv) indicant la
referència CONTRACT_2019-13, adjuntant el currículum.
Per a més informació a: rhseleccio@csg.cat indicant a l’assumpte la referència del lloc de treball.
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Data incorporació: 15 de desembre 2019.

Requisits generals:
1. Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients coneixements
de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de treball.
2. En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà de
comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques que li
afectin segons el cas.
3. Tenir complits 18 anys i no excedir, si escau, de l'edat reglamentària de jubilació o d'aquella altra
que pugui establir-se per llei.
4. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats
Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir ocupacions o
càrrecs públics per resolució judicial.
5. En cas d'exercir una altre activitat pública o privada, disposar de la preceptiva Autorització prèvia
de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat/da en aquesta convocatòria, i si es troba sota
alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar serveis laborals al
Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf i abans de formalitzar el corresponent contracte de treball
haurà de procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.
6. Tenir la Titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per exercir
en Espanya.
7. Trobar-se col·legiat i al càrrec del pagament de quotes i de l'assegurança de responsabilitat, si
escau.
8. En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: no trobar-se inhabilitat/da o en situació
equivalent, ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent, que impedeixi, en l'Estat
de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública. S'efectuarà declaració jurada.
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9. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per Desenvolupament de les
funcions del lloc de treball. Aquestes capacitats seran avaluades pel servei Mèdic del Servei de
Prevenció del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.
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Segons el que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, i en
concret en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties
dels drets digitals (LOPD), el CSAPG respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal
rebudes. La informació serà tractada única i exclusivament amb la finalitat de dur a terme el procés
de selecció. Les seves dades seran integrades en un fitxer automatitzat, la titularitat del qual
correspon al CSAPG, guardant les dades durant un any a la borsa de treball, no estant prevista cap
cessió de dades. Els candidats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació
del tractament, portabilitat i oposició, reconeguts a la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades de
caràcter personal en els termes i condicions estipulats en el Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD).

Sant Pere de Ribes, 19 de novembre de 2019
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