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ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Lloc de treball:
Cap de comunicació
Grup professional:
Tècnic-1
Nivell:
1.1 A1
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Comunicació corporativa del Servei Català de la Salut (1)
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Completa

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

65.132,62€
36.994,72€
19.664,12€
8.473,78€

En concepte de retribució variable o incentiu, es podrà percebre una quantitat q u e mai no superior al 10% de la
remuneració bruta anual fixa, a l’efecte de retribuir el nivell d’assoliment dels objectius assignats al lloc de treball, així
com l’especial iniciativa i dedicació en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball. (2)
Funcions específiques del lloc de treball:
La coordinació de l’aplicació de les polítiques del CatSalut/CSB en matèria de comunicació corporativa.
La gestió de l’estratègia digital de continguts i la creació de continguts multimèdia offline i digital.
La direcció, el disseny i la implementació de plans estratègics de relacions públiques, la seva avaluació, extracció de
KPI’s i redisseny.
4. Gestió de portaveus.
5. Disseny i producció d’esdeveniments, fires i congressos.
6. Les relacions Institucionals. Programes d’actuació, disseny d’accions, mapa de públics i influencers i coordinació
d’stakeholders en matèria de comunicació interna a professionals i comunicació externa sectorial.
7. La coordinació de les funcions d’oficina de premsa: disseny de plans, execució d’accions, atenció i relació amb els
mitjans de comunicació.
8. L’assessorament i coordinació de polítiques de comunicació i màrqueting d’afiliació i social.
9. L’assessorament i la supervisió de la producció de publicacions i altres materials elaborats pels diferents àmbits del
CatSalut/CSB: processos d’edició i preimpressió, aplicació de les imatges corporatives, elaboració de materials de
difusió de cartells, tríptics, audiovisuals, etc.
10. La gestió d’equips multidisciplinars i la coordinació amb l’equip directiu.
1.
2.
3.

Requisits:
-

Titulació universitària de llicenciatura o equivalent (preferiblement en Ciències de la Comunicació, Administració i
Direcció d’Empreses, Màrqueting o Psicologia)

Bàrem de mèrits específics [apartat 3.1 de les condicions generals]:
a) Per temps treballat al CSB i/o CatSalut, fins a 2 punts.
b) Per experiència provada com a director responsable del desenvolupament, gestió, avaluació i anàlisi de resultats de plans de
comunicació i màrqueting i responsabilitat social corporativa i reputació de marca, fins a 2 punts.
c) Per experiència provada en comunicació i màrqueting d’afiliació i captació de fons, socis o donants, fins a 2 punts.
e) Per experiència en gestió d’equips de més de cinc persones i experiència participant en òrgans de direcció, fins a 2 punts
d) Per formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball (es valorarà especialment la formació en Màsters i Postgraus en
comunicació, gestió d’empresa i màrqueting), fins a 2 punts
Òrgan Tècnic de Selecció:
President: Jaume Estany Ricart
Vocal primer titular: Romà Vilanova Llombart
Vocal segon titular: Carme González Plaza
Secretària titular: Roser Puig Salsas

Suplent: Jordi Goixens Muñoz
Suplent: Rosa Romà Momfà
Suplent: a determinar
Suplent: Adriana Castillo Buil

(1)La vinculació d’aquest lloc de treball resta condicionada al desplegament de la Resolució SLT/2462/2017 de 20 d’octubre, d e modificació de l’estructura del Servei
Català de la Salut (CatSalut) i es dona publicitat al text refós de l’estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del CatSalut, pel que fa a la centralització de
d’àmbits territorials de la Regió Sanitària Barcelona.
(2) Aquest concepte retributiu es percebrà de conformitat amb l’article 27, apartat 3, de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017 (DOGC núm 7340, de 30.03.2017)

