Núm de registre de convocatòria: CI CSB 4/22
ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Descripció del lloc de treball:
Codi:

CSB 4/22

Lloc de treball:

Responsable de Farmàcia

Grup professional:

Grup 1

Nivell:

1.2 B1

Unitat d’adscripció:

Farmàcia. Àmbit Barcelona Ciutat.
Regió Sanitària Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona

Localitat:

Barcelona

Jornada:

Completa

Retribucions:
Sou base anual:
Complement del lloc anual:
Complement de comandament:
Retribució bruta anual total1:

38.835,86€
13.442,52€
7.201,32€
59.479,70€

Funcions específiques del lloc de treball:
1.
2.
3.
4.

Dirigir, planificar, coordinar i avaluar la prestació farmacèutica en l’Àmbit Barcelona ciutat
Dirigir i planificar el procediment d’assignació de la prestació farmacèutica en base a l’usuari de l’Àmbit Barcelona Ciutat.
Supervisar, avaluar i controlar la prestació farmacèutica en l’atenció primària, hospitalària, sociosanitària i salut mental.
Ser el referent en l’Àmbit Barcelona Ciutat en Farmàcia.

Requisits


Títol universitari de llicenciat/da en farmàcia o en medicina amb especialitat en farmàcia.

Barem de mèrits específic [apartat 3.1 de les condicions generals]:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per temps treballat al CSB i/o al CatSalut, fins a 2 punts.
Per experiència en l’àmbit de la gestió de la prestació farmacèutica i sistemes d’informació de bases de dades de medicaments, fins a
2 punts.
Per experiència en l’atenció primària, hospitalària i ús racional del medicament, fins a 2 punts.
Per publicacions i activitats de recerca relacionades amb medicament, fins a 1 punt.
Per experiència en la gestió d’equips de treball, fins a 1 punt.
Per formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball, fins a 2 punt.

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

Jaume Estany Ricart
Anna Coma Fuste
Esther Martínez Vicente
Cristina Martín Corchero

Suplent: Fernando Pérez Rodríguez
Suplent: Olga Delpeix Borrell
Suplent: Ester Saperas Díaz
Suplent: Eva Ariete Camacho

Signat digitalment, en data 20 de maig de 2022
Jaume Estany
Gerent
Consorci Sanitari de Barcelona
1 En concepte de retribució variable o incentiu, es podrà percebre una quantitat 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. Aquest concepte retributiu es percebrà de conformitat
amb l’article 28, apartat 3, de la LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. (DOGC núm. 8124, de 30.04.2020)

