Núm. de registre de convocatòria CI CSB 6/22
ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Descripció del lloc de treball:
Codi:
Lloc de treball:
Grup professional:
Nivell:
Unitat d’adscripció:
Localitat:
Jornada:

CSB 6/22
Tècnic/a de planificació sanitària.
Grup – 1
Nivell 3
Àmbit Metropolità Sud, Regió Sanitària de Barcelona (RSB)
Barcelona
Completa

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

38.835,86€
7.385,00€
46.220,86€

Funcions específiques del lloc de treball:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborar plans operatius i d’ordenació de serveis sanitaris de l’ Àmbit Metropolitana Sud (RSB) d’acord a les prioritats
definides en el Pla de salut vigent, Mapa sanitari i sociosanitari i de salut pública que es determinen a l’àmbit del Servei
Català de la Salut, de manera coordinada amb el Departament de Salut, àrees de serveis matrius, regions sanitàries del
CatSalut i proveïdors del SISCAT.
Analitzar, avaluar i fer el seguiment dels projectes, ordenacions i actuacions prioritzades en l’àmbit de la Metropolitana Sud.
Impulsar i proposar millores en la integració assistencial, continuïtat assistencial i coordinació de dispositius i serveis e n
l’àmbit de la Metropolitana Sud.
Coordinar tècnicament i participar en les comissions clíniques i els comitès operatius impulsats als sectors sanitaris en
l’àmbit de la Metropolitana Sud.
Promoure la interacció i coordinació amb els serveis sanitaris i proveïdors sanitaris en l’àmbit de la Metropolitana Sud.
Gestionar i resoldre els conflictes generats arran de les demandes i necessitats relacionades amb la planificació operativa,
la implementació de projectes i l’avaluació de serveis en l’àmbit de la Metropolitana Sud.
Suport tècnic i assessorament a les direccions de sector en l’àmbit de la Metropolitana Sud

Requisits:


Titulació universitària de llicenciatura o equivalent en l’àmbit de les ciències de la salut i. Són equivalents a llicenciatura les
titulacions universitàries següents:
o
o



Títol de graduat/da de nivell MECES 3 Màster (durada mínima 300 crèdits ETCS)
Títol de diplomat/da o graduat/da de MECES 2 + 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 la gestió de projectes en l’àmbit sanitari, fins a 2 punts.

c)

Per experiència en la coordinació i participació en consells assessors, comissions clíniques i comitès operatius de l’àmbit,
fins a 1 punt.

d)

Per experiència en el maneig de sistemes d’informació i en programes de tractament de dades, fins a 1 punt.

e)

Per experiència en elaborar plans operatius i d’ordenació de serveis sanitaris, fins a 2 punts.

f)

Per formació adequada a l’àmbit funcional del lloc de treball, fins a 2 punts.

Òrgan Tècnic de Selecció:
President:
Primer titular:
Segon titular:
Secretària titular:

Jaume Estany Ricart
Gemma Valeta Juan
Esther Martínez Vicente
Cristina Martín Corchero

Suplent: Fernando Pérez Rodríguez
Suplent: Lourdes Garcia González
Suplent: Ester Saperas Díaz
Suplent: Eva Ariete Camacho

Signat digitalment en data 4 de juliol de 2022.
Jaume Estany
Gerent
i

A efectes d’aquesta convocatòria es requereix títol universitari de llicenciatura o equivalent en l’àmbit de ciències de la s alut de conformitat amb la definició de la Llei 44/2003, de
21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries. Es consideren incloses les titulacions de medicina, infermeria, psicologia, biologia, farmàcia, química o bioquímica.

