Núm de registre de convocatòria: CI CSB 2/22
ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Codi:
CSB 2/22
Lloc de treball:
Tècnic/a de sectors sanitaris
Grup professional:
Grup 2 – Tècnic
Nivell:
2.2
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Àmbit Barcelona Ciutat. Consorci Sanitari de Barcelona
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Completa
Retribucions:
Sou base anual:
Complement del lloc anual:
Retribució bruta anual total:

30.689,54€
10.158,82€
40.848,36€

Funcions específiques del lloc de treball:

1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar plans operatius d’ordenació, planificació, compra i avaluació de serveis sanitaris de l’Àmbit Barcelona ciutat.
Impulsar millores en la integració assistencial, continuïtat assistencial i coordinació de dispositius, serveis i proveïdors en l’Àmbit
Barcelona ciutat.
Promoure la interacció i coordinació amb els serveis sanitaris i proveïdors sanitaris en l’Àmbit Barcelona ciutat .
Coordinar tècnicament les comissions clíniques i els comitès operatius impulsats als sectors sanitaris en l’Àmbit Barcelona ciutat.
Elaborar informes d’anàlisi de dades vinculades a l’estat de situació, la implantació i l’avaluació de serveis sanitaris.

Requisits :


Títol universitari de llicenciat/da o equivalent, preferentment en l’àmbit de ciències de la Salut o bé, capacitació provada en
relació al lloc de treball convocat. Són equivalents a llicenciatura les titulacions universitàries següents:
o
Títol de graduat/da de nivell MECES 3 Màster (durada mínim 300 crèdits ETCS)
o
Títol de diplomat/da, o graduat/da de nivell MECES 2 Grau + Màster universitari, sempre que s’hagin superat, com a
mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’ambdues titulacions.



Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

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 elaborar plans operatius d’ordenació, planificació, compra i avaluació de serveis sanitaris, fins a 2 punts.
c) Per experiència en la coordinació de dispositius, serveis sanitaris i proveïdors sanitaris, fins a 2 punt.
d) Per experiència en coordinació tècnica de comissions clíniques i comitès operatius, així com en l’elaboració d’informes tècnics d’anàlisis
de dades de serveis sanitaris, 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
Suplent: Olga Delpeix Borell
Vocal primer titular: Jordi Armengol Vallès Suplent: Marta Cabanas Ruiz-Carrillo
Vocal segon titular: Esther Martínez Vicente Suplent: Sandra Gutiérrez Planas
Secretària titular: Cristina Martín Corchero Suplent: Eva Ariete i Camacho

