Núm. de registre de

Núm. de registre de la convocatòria CSB 1/17

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Codi:
CSB01
Lloc de treball:
Tècnic/a de la Oficina Tècnica
Grup professional:
Tècnic - 2
Nivell:
2.2
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità. Regió Sanitària Barcelona
Localitat:
Barcelona
Retribució bruta anual:
37.230,20€
Requisits i condicions específiques:
-

Titulació universitària de llicenciat o equivalent, preferentment en l’àmbit de les ciències de la Salut.
Coneixement d’aplicacions informàtiques en matèria de tractament de textos, base de dades i full de càlcul a nivell
avançat.
Certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o
equivalent.

Funcions específiques del lloc de treball:
-

Proposar, desenvolupar i implementar actuacions i mesures d’ordenació de recursos sanitaris en l’àmbit de la planificació i
la compra de serveis sanitaris en l’Àmbit Metropolità.
Proposar, negociar amb els proveïdors els objectius de la prestació de serveis sanitaris.
Supervisar l’acompliment dels contractes formalitzats amb els proveïdors sanitaris i dels objectius que s’hi estableixen.
Avaluar els indicadors de qualitat i de seguiment de la prestació de serveis sanitaris i realitzar propostes de millora en
aquest àmbit.
Analitzar, avaluar i fer el seguiment dels projectes, ordenacions i actuacions prioritzades en la prestació de serveis
sanitaris.
Suport tècnic i assessorament a les direccions de sectors sanitaris.

Temari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.
El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.
L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. L’atenció
sociosanitària. Els serveis de salut pública.
La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa sanitari, sociosanitari i
de salut pública.
Els drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
La contractació de serveis sanitaris.
Les empreses públiques del CatSalut i Consorcis.
Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. D’asseguradora pública al Sistema Nacional de Salut.
Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La targeta s anitària individual (TSI) i el Registre central d’assegurats
(RCA).
El pressupost del CatSalut i del CSB.
Competències en salut de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.
El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). Finalitats, funcions i activitats. Òrgans de direcció i participació.
Els recursos sanitaris de salut de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària Barcelona.
Els plans directors del Departament de Salut.

Òrgan Tècnic de Selecció:
President: Joan Puigdollers i Fargas
Vocal primer titular: Jordi Goixens i Muñoz
Vocal segon titular: Carme González i Plaza
Secretària titular: Eva Ariete i Camacho
Assessor lingüístic Marta Tur i Coll

Pagament de la taxa:
Ordinari: 69,25 €
Bonificat: 48,50 € (general); 34,65 € (especial)

Suplent: Daniel Fernández i Ponce
Suplent: Roser Puig i Salsas
Suplent: Sonsoles Santís i Cana
Suplent: Eugènia Domínguez i Sensada
Suplent: Marià Jiménez i Albaladejo

Núm. de registre de

Núm. de registre de la convocatòria CSB 1/17

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Codi:
CSB02
Lloc de treball:
Tècnic/a de la Oficina Tècnica
Grup professional:
Tècnic - 2
Nivell:
2.2
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità. Regió Sanitària Barcelona
Localitat:
Barcelona
Retribució bruta anual:
37.230,20€
Requisits i condicions específiques:
-

Titulació universitària de llicenciat o equivalent, preferentment en l’àmbit de les ciències de la Salut.
Coneixement d’aplicacions informàtiques en matèria de tractament de textos, base de dades i full de càlcul a nivell
avançat.
Certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1) o
equivalent.

Funcions específiques del lloc de treball:
-

Proposar, desenvolupar i implementar actuacions i mesures d’ordenació de recursos sanitaris en l’àmbit de la planificació i
la compra de serveis sanitaris en l’Àmbit Metropolità.
Proposar, negociar amb els proveïdors els objectius de la prestació de serveis sanitaris.
Supervisar l’acompliment dels contractes formalitzats amb els proveïdors sanitaris i dels objectius que s’hi estableixen.
Avaluar els indicadors de qualitat i de seguiment de la prestació de serveis sanitaris i realitzar propostes de millora en
aquest àmbit.
Promoure la interacció i coordinació amb els serveis sanitaris i proveïdors sanitaris.
Suport tècnic i assessorament a les direccions de sectors sanitaris.

Temari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.
El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.
L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. L’atenció
sociosanitària. Els serveis de salut pública.
La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa sanitari,
sociosanitari i de salut pública.
Els drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
La contractació de serveis sanitaris.
Les empreses públiques del CatSalut i Consorcis.
Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. D’asseguradora pública al Sistema Nacional de Salut.
Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La targeta sanitària individual (TSI) i el Registre central
d’assegurats (RCA).
El pressupost del CatSalut i del CSB.
Competències en salut de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.
El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). Finalitats, funcions i activitats. Òrgans de direcció i participació.
Els recursos sanitaris de salut de l’Àmbit Metropolità de la Regió Sanitària Barcelona.
La salut comunitària.

Òrgan Tècnic de Selecció:
President: Joan Puigdollers i Fargas
Vocal primer titular: Jordi Goixens i Muñoz
Vocal segon titular: Carme González i Plaza
Secretària titular: Eugènia Domínguez i Sensada
Assessor lingüístic Marta Tur i Coll

Pagament de la taxa:
Ordinari: 69,25 €
Bonificat: 48,50 € (general); 34,65 € (especial)

Suplent: Maria Lluïsa Fernández i Ferré
Suplent: Roser Puig i Salsas
Suplent: Sonsoles Santís i Cana
Suplent: Eva Ariete i Camacho
Suplent: Marià Jiménez i Albaladejo

