Núm. de registre de convocatòria CI CSB 7/22

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Descripció del lloc de treball:
Codi:

CSB 7/22

Lloc de treball:

Tècnic/a analista en gestió de dades i sistemes d’informació.

Grup professional:

Grup - 1

Nivell:

1.3

Unitat d’adscripció:

Àmbit Barcelona Ciutat. Regió Sanitària de Barcelona.

Localitat:

Barcelona

Jornada:

Completa

Retribucions:
Sou base anual:

38.835,86€

Complement del lloc anual:

7.385,00€

Retribució bruta anual total:

46.220,86€

Funcions específiques del lloc de treball:
1.

Analitzar, avaluar, fer el seguiment i supervisió continua dels indicadors, les estratègies i finalitats de diferents projectes
transversals de la Regió Sanitària de Barcelona.

2.

Recaptar la informació necessària per realitzar estudis/informes avançats amb el SIIS, formular propostes de millora i
assessorar en la implementació de les mesures resultants de l’anàlisi d’acord amb les normes, procediments aplicables,
instruccions o directrius.

3.

Dissenyar models d’anàlisi i d’avaluació orientats a l’assoliment dels objectius.

4.

Realitzar l’anàlisi de l’activitat dels diferents CMBD (Conjunt mínim de bases de dades), de l’activitat facturada en diferents
àmbits funcionals de la Regió Sanitària de Barcelona.

5.

Elaborar mapes de recursos a partir de la gestió de la base de dades de la Regió Sanitària de Barcelona.

6.

Participar en els grups de treballs transversals de la Regió Sanitària de Barcelona.

Requisits:




Títol universitari de llicenciat/da o equivalent, preferentment en l’àmbit de ciències de la Salut i, ciències estadístiques 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 mínima de 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 la recaptació d’informació, anàlisi de dades i realització d’estudis/informes en diferents projectes (fins a
2 punts)

c)

Per experiència en l’ús de solucions de Business Intelligence (BI) així com d’eines de suport per al tractament estadístic de
dades (Stata, R, Python, SPSS, altres). (fins a 2 punts)

d)

Per experiència en el disseny de models d’anàlisi i avaluació. (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:
Primer titular:
Segon titular:
Secretària titular:

Jaume Estany Ricart
María Jesús Pueyo Sánchez
Ester Saperas Díaz
Cristina Martín Corchero

Suplent: Olga Delpeix Borrell
Suplent: Marta Cabanas Ruiz-Carrillo
Suplent: Esther Martínez Vicente
Suplent: Eva Ariete Camacho

i

A efectes d’aquesta convocatòria es requereix títol universitari de llicenciatura o equivalent en l’àmbit de ciències de la salut 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, biomedicina, infermeria, psicologia, biologi a, farmàcia, química o
bioquímica.
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