Núm de registre de convocatòria CI CSB 2/21

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Codi:
CSB 2/21
Lloc de treball:
Tècnic de Farmàcia
Grup professional:
Grup 2 - Tècnic
Nivell:
2.2
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Farmàcia. Àmbit Barcelona Ciutat. Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Completa

Retribucions:
Sou base anual:
Complement del lloc anual:
Retribució bruta anual total:

29.819,30 €
9.870,70 €
39.690,00 €

Funcions específiques del lloc de treball:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Implementar la política farmacèutica del CatSalut a Barcelona ciutat.
Implementar accions de millora de la qualitat de la prestació i de seguiment de despesa farmacèutica a Barcelona ciutat.
Coordinació dels comitès operatius de farmàcia de Barcelona ciutat i els grups de treball que se’n derivin .
Fer seguiment dels acords dels dictàmens establerts per harmonització, i promoure estratègies de comunicació i intervencions de
millora amb els proveïdors per la millora de la utilització dels medicaments.
Coordinar la definició dels objectius relacionats amb l’ús del medicament del contracte de serveis i seguiment i avaluació dels seus
resultats en els proveïdors de les diferents línies assistencials.
Suport als proveïdors en la resolució de consultes, demandes d’informació o incidències amb la prestació farmacèutica.
Implementar processos vinculats a la recepta electrònica com a eina de suport a la prescripció.
Elaborar estudis relacionals amb la promoció i utilització segura i eficient dels medicaments .

Requisits
Títol universitari de llicenciat/da i/o nivell MECES 3 Màster (durada mínima de 300 crèdits ETCS) en farmàcia.

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:
a) Per temps treballat al CSB i/o al CatSalut, fins a 2 punts.
b) Per experiència en sistemes d’informació relacionats amb l’àmbit del medicament, fins a 2 punts.
c) Per experiència en el desenvolupament de funcions de coordinació de proveïdors en l’àmbit del medicament, fins a 2 punts.
d) Per experiència en l’avaluació d’objectius de la contractació de serveis, fins a 2 punts
e) Per formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball, fins a 2 punts.

Òrgan Tècnic de Selecció:
President:
Vocal primer titular:
Vocal segon titular:
Secretària titular:

Jaume Estany Ricart
Corinne Zara Yhani
Esther Martínez Vicente
Eva Ariete i Camacho

Suplent: Roser Puig i Salsas
Suplent: Jordi Goixens Muñoz
Suplent: Ester Saperas Díaz
Suplent: Eugènia Domínguez i Sensada

