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ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Lloc de treball:
Suport tècnic
Grup professional:
Grup 3
Nivell:
3.2
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Gerència
Àmbit Barcelona ciutat. Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Completa

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

30.344,72€
24.925,60€
5.419,12€

Funcions específiques del lloc de treball:

1.
2.
3.
4.
5.

Suport tècnic als projectes estratègics de la gerència del CSB.
Tractament de la informació, disseny i elaboració d’informes i documents de la gerència del CSB.
Dur a terme la secretaria dels òrgans de direcció interns de l’Àmbit Barcelona ciutat. Preparació de documentació,
elaboració d’actes, monitorització d’acords, elaboració de documents de seguiment.
Organitzar i gestionar jornades i reunions institucionals de l’Àmbit Barcelona ciutat: convocatòries, preparació de
documentació, logística i donar suport a l’organització de la Comissió Permanent i a la Junta General del CSB.
Coordinar i gestionar l’activitat administrativa i organitzar el funcionament operatiu intern de la secretaria de gerència i
de les secretaries de les direccions 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 el tractaments de la informació, el disseny i elaboració d’informes i la coordinació de secretaries,fins a 2
punts.
c) Per experiència en desenvolupar funcions de secretaria d’òrgans de direcció interns, fins a 2 punt.
d) Per experiència en la organització i gestió de jornades, reunions institucionals i reunions d’òrgans de govern, fins a 2 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: Roser Vicente Ruiz
Vocal segon titular: Carme González Plaza
Secretària titular: Eva Ariete Camacho

Suplent: Roser Puig Salsas
Suplent: Jordi Goixens Muñoz
Suplent: Anna Maria Marrahy Canet
Suplent: Eugènia Domínguez Sensada

