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1. CAUSA DE LA MODIFICACIÓ 
 

Davant la necessitat de modular l’organització del temps de treball per donar una major resposta adaptativa a 

l’activitat assistencial i en concurrència amb l’itinerari de minoració de jornada anual establerta pel conveni 

col·lectiu de treball sectorial, el proppassat 27 de novembre de 2019 es va establir amb la representació legal 

de les persones treballadores un Acord en matèria de jornada (Distribució del temps de treball-Horaris-Ampliació 

de jornades) d’afectació col·lectiva  sobre el personal adscrit als grups professionals 2 i 3 nivell I, vinculat al procés 

d’Atenció Continuada d’Hospitalització del dispositiu assistencial Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet (HSH) de 

l’Hospital Transversal (HT) del Consorci Sanitari Integral (CSI) que ha afectat de manera substantiva a dues places 

a temps parcial d’aquestes convocatòries que han esdevingut a temps complet amb efectes 01.01.2020. Per 

aquest motiu, s’obre un nou termini de recepció de candidatures només per a aquestes dues places amb 

referències HSH/0818/IE i HSH/1518/IE. 

 

2. CONDICIONS DE LES PLACES 

 

A la convocatòria publicada el 8 d’abril de 2019, corresponent a les Convocatòries d’Oferta Pública 

Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2018-2020, Taxa de reposició 

2017 i Taxa de reposició 2018, es detalla l’oportuna modificació: 

- On diu:  

- AGRUPADOR INFERMER/A . Referència: HSH/0818/IE. Centre: HSH. JORNADA: 800 hores/anuals. Torn de nit. 

- AGRUPADOR TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA . Referència: HSH/1518/IE. Centre: HSH. JORNADA: 800 hores/anuals. Torn de nit. 

- Ha de dir:  

 

- AGRUPADOR INFERMER/A . Referència: HSH/0818/IE. Centre: HSH. JORNADA: 1562 hores/anuals. Torn de nit. 

- AGRUPADOR TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA. Referència: HSH/1518/IE. Centre: HSH. JORNADA: 1562 hores/anuals. Torn de nit. 

En els documents públics Annex I. Llistat de places i Annex II. Catàleg llocs de treball es detallen els llocs de treball 

esmentats anteriorment. 

 

3. CRITERIS D’ACCÉS  
 

a) Les persones interessades en aquestes dues places que no s’han presentat als agrupadors d’Infermer/a 

i/o de Tècnic/a Cures Auxiliars Infermeria en el primer termini del 8 d’abril al 13 de maig de 2019. Només  

podran optar a les referències HSH/0818/IE i/o HSH/1518/IE. 

 

b) Per a l’adjudicació d’aquestes dues places, també es tindran en compte les persones candidates que 

constin en el Llistat definitiu de puntuacions publicat el dia 7 de febrer de 2020 per als següents 

agrupadors: 

- INFERMER/A  

- TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA.  

És per aquest motiu que NO han de presentar-se en aquest procés.  
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4. MARC DE REGULACIÓ  

Aquest procés selectiu es regirà d’acord amb les Bases Generals de les Convocatòries d’Oferta Pública 

Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2018-2020, Taxa de Reposició 

2017 i Taxa de Reposició 2018, publicades el 8 d’abril de 2019. 

 

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ: SOL·LICITUD, CURRÍCULUM NORMATIU I 

ACREDITACIONS 

 

Les persones interessades en presentar la seva candidatura ho han de fer mitjançant la Plataforma ePIC 

(Plataforma d’Inscripció a la Convocatòria) del CSI que es troba a l’enllaç https://epic.csi.cat  i seguir les 

indicacions. Només es podrà optar a les referències HSH/0818/IE i/o HSH/1518/IE. 
 

Altres formes de presentació de sol·licituds, diferents a l’establerta anteriorment, es consideren nul·les i sense cap 

efecte. 

La documentació s’ha d’adjuntar mitjançant la plataforma ePIC en format PDF, tal com consta en les Bases 

Generals de les Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, D’oferta Pública 

Extraordinària D’ocupació 2018-2020, Taxa De Reposició 2017 I Taxa De Reposició 2018, publicades el 8 d’abril 

de 2019. A continuació es detalla la documentació a adjuntar a la plataforma: 

 

a) Currículum vitae en format normatiu del CSI (Annex III. Currículum normatiu).  

 

b) Acreditació del nivell de català. Cal presentar la certificació expedida per la Generalitat de Catalunya o 

equivalent o acollir-se a l’exempció prevista en el punt 4. Requisits generals de les persones aspirants, de 

Coneixement de la llengua catalana mitjançant un escrit expositiu d’acord amb les Bases Generals de les 

Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, d’Oferta Pública Extraordinària 

d’Ocupació 2018-2020, Taxa de Reposició 2017 i Taxa de Reposició 2018, publicades el 8 d’abril de 2019. 

 

c) Acreditació de la titulació requerida (anvers i revers en un mateix document). 

 

d) Acreditacions de mèrits acadèmics i professionals. La documentació acreditativa ha d’estar ordenada 

coincidint amb els apartats del CV normatiu i per data en ordre decreixent (de més actual a més antic) 

dintre de cada apartat. S’haurà d’adjuntar en un únic document en format PDF. 

 

Per tal de garantir la igualtat en la valoració de mèrits acadèmics i professionals respecte a les persones 

candidates que consten al Llistat definitiu de puntuacions, es valorarà la documentació aportada que sigui 

anterior al 13 de maig de 2019 de les persones que optin a aquestes referències. El motiu és que aquesta 

data correspon a la data fi del primer termini de recepció de candidatures de les Convocatòries d’Oferta 

Pública Extraordinària D’ocupació 2017 - 2019, d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2018 - 2020, Taxa 

de Reposició 2017 i Taxa de Reposició 2018. 

 

e) Sol·licitud de compatibilitat (Annex IV. Sol·licitud de compatibilitat), en cas de realitzar simultàniament altra 

activitat laboral i/o autònoma, o Declaració Responsable d’incompatibilitats (Annex V. Declaració 

Responsable d’incompatibilitats) actualitzades, en cas de no realitzar simultàniament cap altra activitat 

laboral i/o autònoma,  per poder exercir les funcions en el CSI. 

 

 

 

https://epic.csi.cat/
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f) Certificació negativa actualitzada, expedida pel Ministeri de Justícia, de no haver estat condemnat/ada per 

sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en empara de la protecció jurídica 

del menor. 

 

g) DNI, NIE o permís de treball corresponent vigent (anvers i revers en un mateix document). 

Aquelles persones que no presentin la totalitat de la documentació indicada en la modalitat que es sol·licita i/o 

no acompleixin els requisits, no seran admeses al procés selectiu tot i que disposaran d’un termini addicional, 

per reparar qualsevol defecte respecte a la documentació requerida, que es determinarà en el moment de la 

publicació del llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos. La documentació acreditativa sempre haurà 

d’estar referida a les dades indicades inicialment en el CV normatiu fins el termini del període establert per a la 

presentació de candidatures. 

 

6. PROCÉS SELECTIU 
 

Totes les candidatures admeses seran avaluades conforme els criteris establerts en el punt 8.1 Procés selectiu 

general indicat a les Bases Generals de les Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, 

D’oferta Pública Extraordinària D’ocupació 2018-2020, Taxa De Reposició 2017 I Taxa De Reposició 2018, 

publicades el 8 d’abril de 2019. 

   

7. COMITÈ DE CREDENCIALS 
 

És l’òrgan d’acreditació i garantia dels resultats del procés selectiu. Té com a missió tutelar el correcte 

acompliment de les fases del procés en base als requeriments exigits per ocupar els llocs de treball referenciats 

en les convocatòries. El seu desplegament es detalla en el punt 9 de les Bases Generals de les Convocatòries 

d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, D’oferta Pública Extraordinària D’ocupació 2018-2020, 

Taxa De Reposició 2017 I Taxa De Reposició 2018, publicades el 8 d’abril de 2019.   

La composició dels Comitès de Credencials d’aquests agrupadors és la següent: 

- AGRUPADOR INFERMER/A 

- Presidenta : Directora infermeria HT 

- Secretària:  Tècnica Superior Provisió Llocs de Treball 

- Vocals: 

 Representant Laboral dels Treballadors (RLT) 

 Representant professional Infermer/a atenció especialitzada 

 Directora infermeria HDM 

 Coordinadora de Torn HDM 

 Coordinadora assistencial HT 

 Responsable de Desenvolupament i Progressió Professional de RH 

 

- AGRUPADOR TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS INFERMERIA 

- Presidenta: Directora Infermeria HDM 

- Secretària: Tècnica Superior Provisió Llocs de Treball 

- Vocals: 

 Representant Laboral dels Treballadors (RLT) 

 Representant professional Tècnic/a en Cures Auxiliars Infermeria Especialitzada 
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 Representant professional Tècnic/a en Cures Auxiliars Infermeria Atenció Primària 

 Directora infermeria HT  

 Coordinadora de Torn HDM 

 Coordinadora Assistencial HT 

 Responsable de Desenvolupament i Progressió Professional de RH 

 

8. TERMINIS 
 

- Data màxima de presentació de candidatures.  

15 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la publicació d’aquesta modificació de dues places.  

- Publicació del llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos. 

Un cop acabat el termini de presentació de candidatures i efectuades les corresponents verificacions 

documentals, l’Àrea de Desenvolupament i Progressió Professional de Recursos Humans publicarà el llistat 

provisional de persones admeses i excloses en el termini aproximat de 15 dies a comptar des de l’endemà de la 

data de finalització del termini de presentació de candidatures. Aquest llistat es difondrà a la intranet, al web 

corporatiu i a l’e-PIC, sense perjudici de la seva difusió addicional en altres dispositius. S’identificarà a les persones 

aspirants pel seu nom i cognoms. Per a cada aspirant s’indicarà el/els motiu/s de la seva exclusió. Les persones 

interessades disposaran de 7 dies, dels quals els 6 primers dies seran naturals i el 7è dia hàbil, a comptar a partir 

de l’endemà de la data de la publicació d’aquest llistat, per tal de reparar el defecte o l’error que n’hagi causat 

l’exclusió o completar la documentació. Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquest llistat 

provisional que no esmenin dins d’aquest termini el defecte que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà 

que desisteixen de la seva petició. Acabat el període d’esmenes, la resolució de les incidències observades 

donarà lloc a la publicació del llistat definitiu de persones candidates admeses i excloses en els canals de difusió 

anteriorment esmentats. 

 

9. INFORMACIÓ DE RESULTATS I FINALITZACIÓ DEL PROCÉS 

  
- Llistat provisional de puntuacions 

 

D’acord amb les Bases Generals de les Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, 

D’oferta Pública Extraordinària D’ocupació 2018-2020, Taxa De Reposició 2017 I Taxa De Reposició 2018, 

publicades el 8 d’abril de 2019, es publicarà el llistat provisional de les puntuacions, obtingudes per les persones 

aspirants, identificades amb el seu nom i cognom. 

- Recurs 
 

La garantia de la tutela dels drets de les persones interessades es detalla en el punt 11.2 de les Bases Generals 

de les Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, D’oferta Pública Extraordinària 

D’ocupació 2018-2020, Taxa De Reposició 2017 I Taxa De Reposició 2018, publicades el 8 d’abril de 2019. 

 

- Llistat definitiu de puntuacions i adjudicació de places 

 

Un cop es faci públic el llistat definitiu amb les puntuacions dels candidats, les places s’adjudicaran en ordre a 

la major puntuació total obtinguda del sumatori de les diferents fases del procés selectiu desplegades en el punt 

8 de les Bases Generals de les Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, D’oferta 

Pública Extraordinària D’ocupació 2018-2020, Taxa De Reposició 2017 I Taxa De Reposició 2018, publicades el 8 

d’abril de 2019.  
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- Finalització del procés 

 

El procés selectiu finalitzarà d’acord al que estableix el punt 11.4 de les Bases Generals de les Convocatòries 

d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, D’oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2018-2020, 

Taxa de Reposició 2017 I Taxa de Reposició 2018, publicades el 8 d’abril de 2019.  

 

 

 

Annex a les Bases Generals de les Convocatòries d’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació 2017-2019, d’Oferta 

Pública Extraordinària d’Ocupació 2018-2020, Taxa de Reposició 2017 i Taxa de Reposició 2018 amb motiu de la 

modificació de 2 places aprovat per resolució de la Direcció General del Consorci Sanitari Integral, de data 5 

de març de 2020.  
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L’Hospitalet de Llobregat, 5 de març de 2020 


