Núm. de registre de la convocatòria CI CSB 2/19

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Lloc de treball:
Suport tècnic
Grup professional:
Grup 3
Nivell:
3.4
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Unitat Transversal. Àmbit Barcelona ciutat
Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Completa

Retribució bruta anual....... .....................................................
- Sou base ...............................................................
- Complement de lloc ..............................................

26.878,32€
24.925,60€
1.952,72€

Funcions específiques del lloc de treball:

1.
2.
3.
4.
5.

Suport tècnic al seguiment i l’avaluació dels objectius del Pla de Salut i als indicadors d’activitat sanitària de l’àmbit
Barcelona ciutat.
Suport tècnic als sistemes d’informació necessaris per al seguiment i anàlisi de l’avaluació de serveis sanitaris.
Suport tècnic al tractament de dades econòmic-sanitàries per a l’avaluació de qualitat i resultats generals així com
l’avaluació d’objectius vinculats a la contraprestació per resultats dels contractes.
Participar en el procés de contractació de serveis sanitaris i en l’elaboració d’informes d’avaluació de qualitat,
resultants generals i avaluació d’objectius vinculats a contraprestació per resultats dels contractes.
Suport tècnic en la coordinació, seguiment i avaluació de plans operatius, pactes territorials i projectes transversals
de l’Àmbit Barcelona ciutat.

Requisits:

-

Titulació acadèmica de diplomat o equivalent, o be capacitació provada en relació amb l’àmbit funcional del lloc de
treball.

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:

a) Per temps treballat al CSB i/o CatSalut, fins a 2 punts.
b) Per experiència en sistemes d’informació sanitària, en l’anàlisi i tractament de la informació i en el tractament de dades
econòmic-sanitàries, fins a 2 punt.
c) Per experiència en l’avaluació d’objectius del Pla de Salut i d’indicadors d’activitat sanitària, fins a 1 punts.
d) Per experiència en els processos de contractació territorial de serveis sanitaris, fins a 2 punt.
e) Per experiència en seguiment i avaluació de plans operatius, pactes territorials i projectes transversals, fins 1 punt.
e) Per formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball, fins a 2 punts.

Òrgan Tècnic de Selecció:

President: Jaume Estany Ricart
Vocal primer titular: Carme Beni Pardo
Vocal segon titular: Carme González Plaza.
Secretària titular: Eva Ariete Camacho

Suplent: Roser Puig Salsas
Suplent: Roser Vicente Ruiz
Suplent: Anna Maria Marrahy Canet
Suplent: Eugènia Domínguez Sensada

