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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:  A01 

Nom:   Tècnic/a coordinador/a de la secretaria de comissions 

Grup professional:   Tècnic-1 

Nivell:   1.1 

Unitat d’adscripció orgànica:                     Divisió d’Ús Racional del Medicament. Gerència del 
Medicament. Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    59.478,86 € 

Codi lloc:    L011658 

 

 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Controlar i coordinar la secretaria tècnica de les diferents comissions tècniques a les quals es 
participa des de la Divisió d’Ús Racional del Medicament. 

- Coordinar l’execució de les decisions adoptades en el si de les comissions i de la Divisió d’Ús 
Racional del Medicament amb les unitats responsables de la seva execució. 

- Supervisar com a avaluador/a procediments d’avaluació de medicaments en els quals el Servei 
Català de la Salut (CatSalut) actua com a interlocutor a nivell estatal. 

- Controlar, planificar, executar, fer seguiment de les avaluacions i coordinar la implementació al 
Registre de Pacients i Tractaments (RPT) els acords i la supervisió clínica de l’avaluació de 
resultats en salut.  

- Participar en jornades científiques, de gestió de medicaments i jornades sanitàries. 
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Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. El Programa d’harmonització farmacoterapèutica: descripció i estructura 
16. El Registre de Pacients i Tractaments del CatSalut: descripció, funcionalitats i aplicacions. 
17. Els informes de resultats en salut. Estructura i utilitats dels apartats. 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Caridad Pontes Garcia   Suplent: Montserrat Gasol Boncompte 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Francesc Fernández Enrich Suplent: Rosa Barber Patrón 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    A02 

Nom:   Secretari/ària tècnic/a de comissions 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:                     Divisió d’Ús Racional del Medicament. Gerència del 
Medicament. Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L012229 

 

 

 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Gestionar la secretaria tècnica de les diferents comissions tècniques a les quals es participa des 
de la Divisió d’Ús Racional del Medicament. 

- Portar a terme l’execució de les decisions adoptades en el si de les comissions i de la Divisió d’Ús 
Racional del Medicament amb les unitats responsables de la seva execució.   

- Participar com a avaluador/a en procediments d’avaluació de medicaments en els quals el Servei 
Català de la Salut (CatSalut) actua com a interlocutor a nivell estatal.     

- Planificar, executar, fer seguiment de les avaluacions i coordinar la implementació al Registre de 
Pacients i Tractaments (RPT) els acords i la supervisió clínica de l’avaluació de resultats en salut.  

- Participar en jornades científiques, de gestió de medicaments i jornades sanitàries. 
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Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. El Programa d’harmonització farmacoterapèutica: descripció i estructura 
16. El Registre de Pacients i Tractaments del CatSalut: descripció, funcionalitats i aplicacions. 
17. Els informes de resultats en salut. Estructura i utilitat dels apartats. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Ignasi Carrasco Miserachs Suplent: Caridad Pontes Garcia 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Carme Ayuso Llorens Suplent: Cristina Ortiz González 

Secretària titular: Montserrat Font i González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Monserrat Corsà Biarnés 

 
 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    A03 

Nom:  Tècnic/a en suport farmacèutic 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:  Divisió d’Acció Territorial 

  Gerència del Medicament. Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L011999 

 

 

 

 

Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Elaborar plans operatius i d’actuació de millora de la qualitat, eficiència i seguretat en la prescripció 
i en la utilització de medicaments en el territori, d’acord amb les prioritats definides al Pla de salut 
i les estratègies de la Gerència del Medicament del Servei Català de la Salut (CatSalut) i fer-ne el 
seguiment. 

- Realitzar l’explotació i l’anàlisi de les dades d’utilització de medicaments dels diferents sistemes 
de registre i datamarts facilitant el benchmarking territorial i entre proveïdors. 

- Dissenyar, avaluar i elaborar propostes en relació amb els objectius de contractació, projectes i 
programes dirigits a millorar l’atenció farmacèutica i el compliment del pressupost de la prestació 
farmacèutica. 

- Desplegar, avaluar i elaborar propostes de millora en els projectes de pagament per resultat. 
- Col·laborar en la implementació dels projectes de millora vinculats a recepta electrònica.  
- Dissenyar i elaborar estudis relacionats amb la promoció i utilització segura i eficient dels 

medicaments.  
- Acompanyar la implementació dels dictàmens establerts pel Programa d’harmonització 

farmacoterapèutica, i promoure estratègies de comunicació amb els proveïdors en la millora de la 
utilització dels medicaments, mitjançant eines de difusió. 

- Gestionar i resoldre els conflictes originats de les necessitats i demandes relacionades amb la 
implementació dels projectes i l’avaluació en l’àmbit de la prestació farmacèutica. 
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Temari  

 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics 

destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat 
sexual o de diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Eines per fer el seguiment del pressupost i la despesa en farmàcia en un territori.  
16. La contractació i l’establiment de contraprestació per resultats (CPR) amb els proveïdors. Indicadors 

de farmàcia i seguiment. 
17. Els plans d’actuació per a la millora de la seguretat en l’ús dels medicaments al territori. 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Caridad Pontes Garcia Suplent: Anna Coma Fusté  

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Begoña Iñurria Martínez Suplent: Carme Ayuso Llorens 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello  

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    A04 

Nom:   Tècnic/a assistencial de malalties minoritàries 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:   Gerència de Processos Integrats de Salut 

                                                                 Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L012041 

 

 

 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Planificar i organitzar l’atenció especialitzada als pacients de malalties minoritàries, així com dels 
recursos que s’hi destinen i les prioritats d’intervenció.  

- Fer seguiment i colꞏlaborar en els plans d’enfortiment de l’atenció primària i/o altres línies 
assistencials relacionades amb malalties minoritàries, i la seva coordinació amb les unitats 
clíniques especialitzades. 

- Coordinar els diferents consells assessors, grups de treball i unitats d’expertesa, desplegats dins 
de l’Àrea Assistencial en colꞏlaboració amb la Gerència corresponent a la qual estan adscrits.   

- Portar a terme el seguiment de l’activitat, qualitat i incidències dels diferents consells assessors, 
grups de treball i unitats d’expertesa de malalties minoritàries.  

- Dissenyar, analitzar i explotar les bases de dades, els registres, els quadres de comandament i 
elaborar informes estructurats.  

- Portar a terme la validació i revisió dels protocols i circuits de Salut Pública, segons les prioritats 
del Pla de Govern i d’altres programes i plans de la Gerència corresponent, des d’un punt de vista 
de malalties minoritàries.   
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Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Model de Malalties Minoritàries a Catalunya, Espanya i Europa. 
16. Fonts d’informació de salut: Sistema Integrat d'Informació de Salut (SIIS), Registre de Morbiditat i 

Utilització de Serveis Sanitaris de Catalunya (MUSSCAT), Mòduls per al Seguiment d'Indicadors de 
Qualitat (MSIQ), Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP). 

17. Metodologia de la Gestió de Projectes. 
 

 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Assumpta Ricart Conesa Suplent: Ariadna Sanz Escartín 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Begoña Iñurria Martínez Suplent: Carme Ayuso Llorens 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 
 
Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    A05 

Nom:   Secretari/ària tècnic/a de comissions 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.3 

Unitat d’adscripció orgànica:  Divisió d’Ús Racional del Medicament. Gerència del 
Medicament. Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    37.894,78 € 

Codi lloc:    L012045 

 

 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Gestionar la secretaria tècnica de les diferents comissions tècniques a les quals es participa des 
de la Divisió d’Ús Racional del Medicament. 

- Portar a terme l’execució de les decisions adoptades en el si de les comissions i de la Divisió d’Ús 
Racional del Medicament amb les unitats responsables de la seva execució. 

- Participar com a avaluador/a en procediments d’avaluació de medicaments en els quals el Servei 
Català de la Salut (CatSalut) actua com a interlocutor a nivell estatal. 

- Planificar, executar, fer seguiment de les avaluacions i coordinar la implementació al Registre de 
Pacients i Tractaments (RPT) els acords i la supervisió clínica de l’avaluació de resultats en salut. 

- Participar en jornades científiques, de gestió de medicaments i jornades sanitàries. 
-  
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Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. El Programa d’harmonització farmacoterapèutica: descripció i estructura. 
16. El Registre de Pacients i Tractaments del CatSalut: descripció, funcionalitats i aplicacions. 
17. Els informes de resultats en salut. Estructura i utilitat dels apartats. 

 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Caridad Pontes Garcia Suplent: Montserrat Gasol Boncompte 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Cristina Ortiz González Suplent: Carme Ayuso Llorens 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello  

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    A06 

Nom:   Administratiu/iva 

Grup professional:   Administratiu i d’oficis-4 

Nivell:   4.1 

Unitat d’adscripció orgànica:                Direcció 

                                                                       Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    25.379,34 € 

Codi lloc:    L011919 

 

 

 
 
Requisits 
 

- Titulació acadèmica de batxiller (LOGSE o BUP), de tècnic superior (cicles formatius de grau 
superior), de tècnic especialista (FP de segon grau) o equivalent. 

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

- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Dur a terme les tasques administratives dels processos que es desenvolupin a la unitat 
d’adscripció, vetllant per la seva correcta execució. 

- Dur a terme el recull d’informació i realitzar la proposta d’informes, instruccions, resolucions i altres 
tràmits compresos dintre dels processos de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció.  

- Proposar punts de millora, així com solucions davant les incidències sorgides en els processos en 
els quals realitza tasques administratives. 

- Participar i donar suport administratiu, de forma autònoma, en els projectes de l’àmbit funcional de 
la unitat d’adscripció. 

- Realitzar la interlocució amb els agents implicats (ciutadania, usuaris, proveïdors, entre d’altres) 
sobre qüestions que es derivin dels processos de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.  
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.  
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública.  
4. El Pla de salut de Catalunya.  
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.  
6. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
7. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).  
8. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA).  
9. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
10. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

11. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
12. Llistes d’espera. Normativa i seguiment. 
13. Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària. Justificació i planificació.  
 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Ignasi Carrasco Miserachs Suplent: Alba Benaque Vidal 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Joan Aloy Punzano Suplent: Raquel Enrich Rodríguez 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 32,15€                    Bonificat 50%: 20,10€                Bonificat 70%: 12,05€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    A07 

Nom:   Tècnic/a de farmàcia 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.3 

Unitat d’adscripció orgànica:                Divisió d’Acció Territorial 

   Gerència del Medicament. Àrea Assistencial 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    37.894,78 € 

Codi lloc:    L011869 

 
 
 
 
Requisits 

 
- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent.   
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Dissenyar, implementar, fer el seguiment i avaluar els indicadors de contracte, així com  fer el 
seguiment del compliment dels acords relatius als programes d’harmonització del medicament.  

- Analitzar, avaluar i impulsar accions de millora en la prescripció farmacèutica del territori, tot 
realitzant el seguiment per a l’assoliment dels objectius de despesa. 

- Planificar, dirigir, impulsar i participar en els projectes en coordinació amb el territori per optimitzar 
la utilització dels medicaments i productes sanitaris. 

- Actuar com a referent territorial en l’àmbit de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 
(MHDA). 

- Assessorar i donar suport tècnic a les entitats proveïdores.   
- Executar i supervisar el procés de facturació de la prestació farmacèutica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Eines per fer el seguiment del pressupost i la despesa en farmàcia en un territori.  
16. La contractació i l’establiment de contraprestació per resultats (CPR) amb els proveïdors. Indicadors 

de farmàcia i seguiment. 
17. Els plans d’actuació per a la millora de la seguretat en l’ús dels medicaments al territori. 

 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Caridad Pontes Garcia Suplent: Anna Coma Fusté 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Andrea Cobertera Vázquez Suplent: Carme Ayuso Llorens 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello  

Assessora lingüística: Marta Tur i Coll Suplent: Rosa Segura i Sebastià 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    C01 

Nom:   Tècnic/a de suport d’atenció a l'usuari, reclamacions i    
                gestió de tràmits 

Grup professional:   Tècnic-3 

Nivell:   3.2 

Unitat d’adscripció orgànica:  Divisió de Gestió d’Usuaris. Gerència de Gestió Ciutadana. 
Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    31.933,30 € 

Codi lloc:    0052814 

 

 

 
 
Requisits 

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

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Proporcionar suport tècnic al seguiment del sistema d’informació de gestió de reclamacions del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), de la tramitació electrònica, gestió documental i gestió de la 
qualitat. 

- Donar suport tècnic a la gestió de les actuacions per a la implementació d’eines de l’administració 
electrònica en l’àmbit de la Gerència de Gestió Ciutadana i formació d’usuaris. 

- Donar suport tècnic a la gestió de les reclamacions de la ciutadania i gestions institucionals: gestió 
dels expedients i atenció presencial. 

- Donar suport tècnic al tractament, consulta d’informació i manteniment dels procediments per a 
l’elaboració d’informes i altres actuacions de suport a la gestió de l’opinió del ciutadà, així com de 
suport a altres actuacions de l’àmbit de la Gerència de Gestió Ciutadana i en l’elaboració 
d’informes. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Procediment de tramitació de les reclamacions del CatSalut: Instrucció 03/2004 i resolucions 

d’actualització 
16. Procés de gestió d’una reclamació: El disseny d’un sistema d’informació per a la gestió, seguiment i 

avaluació de les reclamacions. 
17. Opinió de la ciutadania. Gestió de reclamacions. 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: M.Jesús Labordena Barceló Suplent: Victòria Teixidó Sánchez 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Núria Clausell Beltrán Suplent: Raquel Enrich Rodríguez 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 44,05€                    Bonificat 50%: 27,55€                Bonificat 70%: 16,55€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    C02 

Nom:   Administratiu/iva 

Grup professional:   Administratiu i d’oficis-4 

Nivell:   4.3 

Unitat d’adscripció orgànica:  Divisió de Gestió d’Usuaris. Gerència de Gestió Ciutadana. 
Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    22.849,82 € 

Codi lloc:    0036876 

 

 

 
 
Requisits 
 

- Titulació acadèmica de batxiller (LOGSE o BUP), de tècnic superior (cicles formatius de grau 
superior), de tècnic especialista (FP de segon grau) o equivalent. 

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

- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 

 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Dur a terme les tasques administratives dels processos que es desenvolupin a la unitat 
d’adscripció, vetllant per la seva correcta execució. 

- Dur a terme el recull d’informació i realitzar la proposta d’informes, instruccions, resolucions i altres 
tràmits compresos dintre dels processos de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció.  

- Proposar punts de millora, així com solucions davant les incidències sorgides en els processos en 
els quals realitza tasques administratives. 

- Participar i donar suport administratiu, de forma autònoma, en els projectes de l’àmbit funcional de 
la unitat d’adscripció. 

- Realitzar la interlocució amb els agents implicats (ciutadania, usuaris, proveïdors, entre d’altres) 
sobre qüestions que es derivin dels processos de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.  
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.  
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública.  
4. El Pla de salut de Catalunya.  
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.  
6. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis.  
7. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).  
8. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA).  
9. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
10. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

11. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
12. Tramitació administrativa de les prestacions complementàries: procediment i eines d’administració 

electrònica. Normativa d’aplicació. 
13. Prestacions complementàries: gestió administrativa de la farmàcia excepcional. 

 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: M.Jesús Labordena Barceló Suplent: Victòria Teixidó Sánchez 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Joan Aloy Punzano Suplent: Núria Clausell Beltrán 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 32,15€                    Bonificat 50%: 20,10€                Bonificat 70%: 12,05€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    C03 

Nom:   Tècnic/a de gestió de projectes transversals 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:   Direcció 

   Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari 

Localitat:   Barcelona 

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L011739 

 
 
 
 
Requisits 

 
- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent.  
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Dur a terme el seguiment dels projectes estratègics de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari, 
establint sinèrgies internes i externes amb l’organització, elaborant informes de seguiment i 
coordinant les propostes de millora. 

- Realitzar assessorament tècnic dels projectes de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari. 
- Confeccionar, dur a terme el seguiment i optimitzar els objectius estratègics de l’Àrea de 

Ciutadania, Innovació i Usuari.  
- Supervisar l’elaboració dels procediments, manuals i documents de resposta per tot el sistema 

sanitari públic respecte a les consultes, reclamacions, queixes i sol·licituds d’informació de tots els 
àmbits de gestió ciutadana.  

- Donar suport a la implementació, anàlisi, gestió, formació i difusió dels processos i projectes 
d’innovació digital, de solucions digitals, d’atenció ciutadana i d’experiència de pacient, relacionats 
amb la ciutadania i els usuaris del Sistema de Salut. 

- Realitzar accions orientades a garantir la visió de la ciutadania en tots els projectes transversals 
de l’Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Les plataformes digitals de coneixement compartit. Necessitats dels diferents actors del CatSalut i 

dels professionals del SISCAT, especial referència als professionals de les Unitats d’Atenció 
Ciutadana. 

16. El procés d’investigació i definició d’arquetips d’usuaris de La Meva Salut (LMS). 
17. L’opinió de la ciutadania. Coneixement de l’experiència dels ciutadans, expectatives i necessitats en 

relació als serveis públics de salut: model de gestió unificat i digital. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Elisenda Serra Masip Suplent: M.Jesús Labordena Barceló 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Rosa Barber Patrón Suplent: Francesc Fernández Enrich 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello   

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Maria Weisz Romero 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E01 

Nom:   Tècnic/a d’infraestructures i equipaments sanitaris 

Grup professional:   Tècnic-1 

Nivell:   1.1 

Unitat d’adscripció orgànica:   Divisió d’Inversions i Patrimoni 
   Gerència Econòmica 
   Àrea Econòmica 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    59.478,86 € 

Codi lloc:    0029139 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Elaborar i coordinar l’aprovació dels criteris i definir els models i estàndards  arquitectònics  i  
d'equipament destinats als centres, serveis i establiments del  Sistema de Salut de Catalunya. 

- Assessorar en el procés de priorització i aprovació de la proposta del Pla  d'inversions en 
infraestructures sanitàries, i donar-hi assistència tècnica.  

- Programar i supervisar els plans directors de millora d'infraestructures hospitalàries i  organitzar 
els estudis de viabilitat tècnica de les actuacions incloses al Pla  d'inversions, així com actuar 
d'òrgan de supervisió de projectes i de totes les  actuacions incloses al Pla d'inversions.   

- Coordinar  tècnicament  les  inversions en obres, serveis i subministraments que  gestioni 
directament el Servei Català de la Salut (CatSalut). 

- Supervisar la contractació de les obres, serveis i subministraments, llevat de la  contractació de 
serveis assistencials.  

- Realitzar l’assessorament tècnic, en l'àmbit de les seves funcions, a les entitats de provisió pública 
de serveis adscrites al CatSalut o en les quals participi la Generalitat de Catalunya o el CatSalut. 

- Controlar els estudis i les propostes per a la millora de la sostenibilitat i eficiència  funcional i 
energètica dels centres de salut. 

- Coordinar la valoració comptable dels immobles i els drets sobre els immobles del patrimoni.  
- Controlar l'inventari del patrimoni immobiliari del CatSalut. 
- Realitzar  la  valoració  dels  plans  urbanístics  que  puguin afectar el  patrimoni del CatSalut.   
-  

 
 
Flexibilitat i obertura al canvi.  −    Orientació a la ciutadania.  −    Treball en equip −    Visió    digital   

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  

 

1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Situació patrimonial i evolució de la inversió en infraestructures en salut. 
16. Modalitats de gestió, finançament i execució d’inversions en salut. 
17. Estàndards arquitectònics, constructius i funcionals en  arquitectura sanitària. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Antonieta Torres Altisent Suplent: Mercè Mateu Palau 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Francesc Fernández Enrich Suplent: Rosa Barber Patrón 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 
 
 
 

 
Pagament de la taxa 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E02 

Nom:  Tècnic/a en control de gestió de la prestació farmacèutica 

Grup professional:   Tècnic-1 

Nivell:   1.2 

Unitat d’adscripció orgànica:   Divisió Econòmica del Medicament. 
   Gerència de Sistemes de Finançament 
   Àrea Econòmica 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    52.278,38 € 

Codi lloc:    L011660 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Elaborar les assignacions pressupostàries de cada proveïdor segons la metodologia de càlcul 
acordada. 

- Realitzar el seguiment i l’avaluació dels objectius establerts a les entitats proveïdores   vinculats 
als models d’assumpció de risc en la gestió pressupostària.  

- Elaborar mensualment els informes de seguiment de la despesa, previsions de tancament i 
escenaris pressupostaris. 

- Realitzar els tancaments, les liquidacions i les regularitzacions econòmiques anuals. 
- Coordinar els projectes transversals relacionats amb la memòria d’activitat, el Pla de    salut, els 

requeriments puntuals d’informació econòmica i assessorament en matèria econòmica. 
- Coordinar l’avaluació econòmica, l’impacte pressupostari dels nous fàrmacs, l’accés i el 

finançament dels medicaments. 
- Analitzar i presentar la informació econòmica més rellevant per a la gestió dels medicaments. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
 

Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Models d’accés de risc compartit en la incorporació de la innovació farmacoterapèutica i criteris de 

selecció dels diferents models. 
16. Eines per millorar l’eficiència en l’ús de medicaments considerats alternatives terapèutiques similars. 

Metodologia per a la seva implementació. 
17. Acords estatals de gestió de la incorporació d’innovació basats en límits de despesa: implementació 

en l’àmbit del CatSalut. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Caridad Pontes Garcia Suplent: Antonieta Torres Altisent 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Francesc Fernández Enrich Suplent: Rosa Barber Patrón 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 
 
Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€ 

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E03 

Nom:   Tècnic/a en infraestructures sanitàries 

Grup professional:   Tècnic-1 

Nivell:   1.3 

Unitat d’adscripció orgànica:   Divisió d’Inversions i Patrimoni 
   Gerència Econòmica 
   Àrea Econòmica 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    46.220,86 € 

Codi lloc:    0036904 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Realitzar l’avaluació tècnica, funcional i econòmica dels projectes per a la  construcció o reforma 
de centres sanitaris, d'acord amb les directrius funcionals, econòmiques, normatives i de disseny 
establertes.  

- Assessorar tècnicament i legalment en tot allò relacionat amb l'apartat    d'instal·lacions dels 
centres sanitaris. 

- Aprovar els criteris, definir els models i estàndards d’enginyeria destinats als centres i establiments 
del Sistema de Salut de Catalunya. 

- Coordinar els processos de legalització dels edificis sanitaris. 
- Assessorar en la realització d’instal·lacions sanitàries a les  empreses públiques  adscrites al 

Servei Català de la Salut (CatSalut) i dels consorcis sanitaris o sociosanitaris en què participi la 
Generalitat de Catalunya o el CatSalut. 

- Coordinar estudis i propostes per a la millora de la sostenibilitat i eficiència funcional i energètica 
de les instal·lacions dels centres de salut.   

- Realitzar la coordinació tècnica en les obres d’instal·lacions sanitàries que el CatSalut lideri 
directament.  

- Organitzar i coordinar les comissions tècniques interdepartamentals en matèria d’instal·lacions 
sanitàries. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Estàndards i requeriments d’instal·lacions en infraestructures sanitàries. 
16. Requeriments d’estàndards d’instal·lacions tenint en compte paràmetres de manteniment, reposició i 

eficiència energètica en la vida útil de l’immoble. 
17. Modalitats de gestió, finançament i execució d’inversions en salut. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Botella 

Vocal primer/a titular: Antonieta Torres Altisent Suplent: Mercè Mateu Palau 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Rosa Barber Patrón Suplent: Francesc Fernández Enrich 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Montserrat Corsà Biarnés 

 
 
 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E04 

Nom:   Tècnic/a superior en arquitectura 

Grup professional:   Tècnic-1 

Nivell:   1.3 

Unitat d’adscripció orgànica:   Divisió d’Inversions i Patrimoni 
   Gerència Econòmica 
   Àrea Econòmica 
 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    46.220,86 € 

Codi lloc:    L011685 

 

 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
Funcions específiques del l loc de treball 

- Executar el Pla d’inversions anuals del Servei Català de la Salut (CatSalut) en l’àmbit dels  
projectes hospitalaris.  

- Coordinar els recursos humans que participin en la redacció i el seguiment de plans  directors, 
estudis de viabilitat tècnica de les actuacions incloses al Pla d’actuacions en infraestructures 
sanitàries, així com en la revisió de projectes de les actuacions de les infraestructures hospitalàries, 
executades per Infraestructures.cat i d’altres, incloses al  Pla d’inversions anual del CatSalut. 

- Assessorar, coordinar, analitzar i donar assistència tècnica a les actuacions d’altres entitats de la 
xarxa sanitària pública incloses al Pla d’inversions en equipaments de  salut, quant a la redacció 
de projectes i execució de les obres.  

- Realitzar l’assessorament en matèria de projectes de transformació o de la construcció de nous 
hospitals a les entitats de provisió pública de serveis de salut adscrites al CatSalut, o en les quals 
participi la Generalitat de Catalunya o el CatSalut.  

- Elaborar els estudis i els estàndards arquitectònics i d’equipaments destinats als  centres, 
establiments i serveis de la xarxa sanitària.  

- Elaborar instruccions i directrius tècniques per a la redacció de projectes i l’execució d’obres. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Estàndards arquitectònics, constructius i funcionals en  arquitectura sanitària. 
16. Pla director espais hospitalaris. 
17. Modalitats de gestió, finançament i execució d’inversions en salut. 

 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Antonieta Torres Altisent Suplent: Mercè Mateu Palau 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Rosa Barber Patrón Suplent: Francesc Fernández Enrich 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 
 
 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E05 

Nom:   Tècnic/a de la Divisió Econòmica del Medicament 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:   Divisió Econòmica del Medicament 
   Gerència de Sistemes de Finançament 
   Àrea Econòmica 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L011763 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Realitzar el seguiment de l’avaluació econòmica i l’anàlisi d’impacte pressupostari de 
medicaments.   

- Dur a terme la modelització econòmica dels diferents acords de compra innovadora  proposats.  
- Elaborar el model d’assignació pressupostària en receptes mèdiques en l’àmbit de  l’atenció 

primària.  
- Proposar projectes d’avaluació i resultats en salut en l’àmbit farmacoterapèutic. 
- Realitzar l’assessorament tècnic als interlocutors de l’Administració sanitària   autonòmica i estatal. 
- Elaborar informes tècnics en coordinació amb els diferents àmbits del Programa  d’harmonització 

farmacoterapèutica. 
- Donar suport a requeriments específics de l’àmbit econòmic de la Gerència de Sistemes de 

Finançament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Models d’accés de risc compartit en la incorporació de la innovació farmacoterapèutica i criteris de 

selecció dels diferents models. 
16. Eines per millorar l’eficiència en l’ús de medicaments considerats alternatives terapèutiques similars. 

Metodologia per a la seva implementació. 
17. Acords estatals de gestió de la incorporació d’innovació basats en límits de despesa: implementació 

en l’àmbit del CatSalut. 
 

 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Caridad Pontes Garcia Suplent: Antonieta Torres Altisent 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Marçal Sala Argemí Suplent: Rosa Barber Patrón 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 
 
 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E06 

Nom:   Tècnic/a superior en arquitectura 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.1 

Unitat d’adscripció orgànica:   Divisió d’Inversions i Patrimoni 
   Gerència Econòmica 
   Àrea Econòmica 
 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    42.132,44 € 

Codi lloc:    L012511 

 

 
 
 
Requisits 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 
Funcions específiques del l loc de treball 

 
- Executar el Pla d’inversions anuals del Servei Català de la Salut (CatSalut) en l’àmbit dels projectes 

en infraestructures sanitàries. 
- Supervisar i fer el seguiment de les actuacions en infraestructures sanitàries de les diferents 

regions sanitàries. 
- Elaborar els estudis i els estàndards arquitectònics i d’equipaments destinats als centres, 

establiments i serveis de la xarxa sanitària. 
- Elaborar instruccions i directrius tècniques per a la redacció de projectes i l’execució d’obres. 
- Realitzar el seguiment de les fases del projecte, l’avaluació tècnica, funcionalment  econòmicament 

de la redacció del projecte 
- Assessorar en matèria de projectes d’actuacions a les entitats de provisió pública de serveis de 

salut adscrites al CatSalut o en les quals  participi  la  Generalitat de Catalunya o el CatSalut. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15.  Estàndards arquitectònics, constructius i funcionals en  arquitectura sanitària. 
16.  Pla director espais hospitalaris. 
17.  Modalitats de gestió, finançament i execució d’inversions en salut. 

  
. 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Antonieta Torres Altisent Suplent: Mercè Mateu Palau 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Carme Ayuso Llorens Suplent: Cristina Ortiz González 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Maria Weisz Romero 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E07 

Nom:   Tècnic/a de contractació de béns corrents i serveis 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:  Divisió de Gestió Econòmica, Pressupostària i Comptable 
   Gerència Econòmica 
   Àrea Econòmica 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L011723 

 

 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost corresponent a les despeses en béns 
corrents i serveis de les diferents àrees de direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) 
mitjançant l’anàlisi del Pla de Béns i Serveis (Plabis). 

- Assessorar els creditors i les entitats  financeres en relació amb els diferents sistemes de 
pagament aprovats per la Generalitat de Catalunya i tramitar-ne les sol·licituds.  

- Realitzar la gestió de les obligacions en matèria fiscal del CatSalut vers l’Agència Tributària.   
- Assessorar els responsables de la gestió pressupostària de les regions sanitàries i dels serveis 

matrius de les noves actuacions de transcendència pressupostària i fiscal en béns corrents i 
serveis.  

- Dur a terme l’execució dels expedients sancionadors resolts pel CatSalut davant l’Agència 
Tributària de Catalunya.  

- Aprovar i comptabilitzar la contractació menor en béns i serveis dels serveis matrius del CatSalut. 
- Vetllar per l’acompliment de la normativa aplicable de la contractació menor de béns i serveis 

dels òrgans centrals i realitzar-ne la comptabilització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Les obligacions tributàries del CatSalut. 
16. La gestió econòmica administrativa del pressupost de despeses corrents de béns i serveis. 
17. La tramitació de les despeses pluriennals. Especial referència al CatSalut. 
 

 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Mercè Mateu Palau Suplent: M. Antòria Álvarez López 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Marçal Sala Argemí Suplent: Rosa Barber Patrón 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur i Coll Suplent: Maria Weisz i Romero 

 
 
 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E08 

Nom:   Tècnic/a d’estudis econòmics 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.3 

Unitat d’adscripció orgànica:   Àrea Econòmica 
 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    37.894,78 € 

Codi lloc:    L011803 

 

 
 
 
Requisits 

 
- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Analitzar i verificar les necessitats pressupostàries anuals de Salut a Catalunya per línies de 
serveis del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la 
Salut (ICS). 

- Elaborar l’escenari de necessitats econòmiques anuals de Salut de cada organisme. 
- Realitzar l’anàlisi comparativa entre les necessitats pressupostàries recollides dels diferents ens 

de Salut i els recursos de Salut proporcionats finalment pel Departament d’Economia i Hisenda.  
- Elaborar i verificar la informació necessària per al seguiment mensual de l’estat de situació dels 

comptes pressupostaris i de despesa del Departament de Salut, CatSalut i ICS.  
- Realitzar l’extracció, recollida i anàlisi de la informació i el control del procés d’elaboració dels 

comptes.  
- Elaborar la informació i el seguiment de la despesa sanitària total  (pública i privada) a Catalunya. 
- Donar suport en la coordinació amb altres organismes de caire sanitari per a l’intercanvi 

d’informació macroeconòmica de Salut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. La despesa sanitària pública a Catalunya. 
16. Estadística de la despesa sanitària pública (EGSP) del Sistema Nacional de Salut. 
17. El sistema de comptes de salut (SCS) de l’ Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE).. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Antonieta Torres Altisent Suplent: Mercè Mateu Palau 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Andrea Cobertera Vázquez Suplent: Cristina Ortiz González 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Montserrat Corsà Biarnés 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    E09 

Nom:   Tècnic/a de suport de contractació pública 

Grup professional:   Tècnic-3 

Nivell:   3.5 

Unitat d’adscripció orgànica:   Unitat de Contractació. Gerència Econòmica 
   Àrea Econòmica 
Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    27.223,28 € 

Codi lloc:    L011960 

 

 

 
 
Requisits 

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

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 

Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Realitzar el suport tècnic en la contractació pública. 
- Elaborar el seguiment i les actes de les meses de contractació del Servei Català de la Salut 

(CatSalut). 
- Assessorar a nivell normatiu i jurídic a les unitats promotores del CatSalut.   
- Redactar i/o revisar els Plecs de Clàusules Administratives i els Quadres de característiques dels 

contractes.   
- Tramitar els expedients de contractació pública, assegurar la resolució d’incidències jurídiques i la 

contestació de recursos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Contractes regulats a la Llei de contractes del sector públic: tipologia i característiques.  
16. Els procediments de contractació regulats a la Llei de contractes del sector públic: característiques 

generals. 
17. Garanties exigibles en els contractes subscrits amb les administracions públiques. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Mercè Mateu Palau Suplent: Núria Umbert Costa 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Raquel Enrich Rodríguez Suplent: Núria Clausell Beltrán 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 44,05€                    Bonificat 50%: 27,55€                Bonificat 70%: 16,55€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    J01 

Nom:   Tècnic/a jurídic/a de contractació pública 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:   Assessoria Jurídica 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L012126 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent en Dret. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Elaborar informes jurídics dins l’àmbit material de la Llei de contractes del sector públic.  
- Assistir en representació de l’Assessoria Jurídica a les meses de contractació pública del Servei 

Català de la Salut (CatSalut) i en representació del CatSalut a les meses de contractació 
d'empreses públiques i consorcis adscrits. 

- Assessorar en la redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques dels procediments 
de contractació endegats pel CatSalut i per les empreses públiques i consorcis adscrits. Actualitzar 
la normativa, i introduir criteris i clàusules en coordinació amb la Direcció General de Contractació 
Pública del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

- Assessorar en relació amb les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals (criteris de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa, Tribunals de Contractació, doctrina europea, entre 
d’altres). 

- Assessorar durant l'execució dels contractes del CatSalut i de les empreses públiques i consorcis 
adscrits. Avaluar situacions de conflicte i mediar amb les representacions legals de les parts 
implicades. Preparar la defensa judicial i, si escau, representar el CatSalut davant la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa. 

- Elaborar propostes de resolució dels recursos administratius interposats dins l’àmbit dels 
procediments de contractació del CatSalut i de les empreses públiques i consorcis adscrits. 

- Assessorar i elaborar informes en relació amb l’abast i les conseqüències per al CatSalut de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, així mateix en relació amb les possibilitats de defensa judicial front a les 
demandes interposades en reclamació d’interessos de demora. 

 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Recurs especial en matèria de contractació pública. 
16. La contractació pública. Tipologia de contractes. 
17. Principis que regeixen la contractació publica. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella  

Vocal primer/a titular: Rafael Gomáriz Parra Suplent: Santiago Terradas Ruestes 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Cristina Ortiz González Suplent: Rosa Barber Patrón 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    R21 

Nom:   Administratiu/iva 

Grup professional:   Administratiu i d’oficis-4 

Nivell:   4.1 

Unitat d’adscripció orgànica:   Gerència. Regió Sanitària Camp de Tarragona 

Localitat:   Tarragona 

Retribució bruta anual:    25.379,34 € 

Codi lloc:    0065365 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació acadèmica de batxiller (LOGSE o BUP), de tècnic superior (cicles formatius de grau 
superior), de tècnic especialista (FP de segon grau) o equivalent. 

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

- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

− Dur a terme les tasques administratives dels processos que es desenvolupin a la unitat 
d’adscripció, vetllant per la seva correcta execució. 

− Dur a terme el recull d’informació i realitzar la proposta d’informes, instruccions, resolucions i 
altres tràmits compresos dintre dels processos de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció. 

− Proposar punts de millora, així com solucions davant les incidències sorgides en els processos 
en els quals realitza tasques administratives. 

− Participar i donar suport administratiu, de forma autònoma, en els projectes de l’àmbit funcional 
de la unitat d’adscripció. 

− Realitzar la interlocució amb els agents implicats (ciutadania, usuaris, proveïdors, entre d’altres) 
sobre qüestions que es derivin dels processos de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.  
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.  
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública.  
4. El Pla de salut de Catalunya.  
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.  
6. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis.  
7. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).  
8. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA).  
9. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
10. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

11. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els 

sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, i la 
signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques. 

13. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter 
personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de 
protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat. 

 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Dolça Cortasa Vidal Suplent: Jaume Grifoll Llorens 

Vocal segon/a titular: Sergi Sabando Garcia Suplent: Joan Blasco Muñoz 

Vocal tercer/a titular: Lluís Duran Martí Suplent: Josep Rodríguez Cano 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Rosa Segura Sebastià 

 
 
 
Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 32,15€                    Bonificat 50%: 20,10€                Bonificat 70%: 12,05€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    R31 

Nom:   Administratiu/iva de suport 

Grup professional:   Administratiu i d’oficis-5 

Nivell:   5.2 

Unitat d’adscripció orgànica:   Gerència. Regió Sanitària Terres de l’Ebre 

Localitat:   Tortosa 

Retribució bruta anual:    19.556,46 € 

Codi lloc:    0036884 

 
 
 
 
Requisits 

 
- Titulació acadèmica a nivell de graduat en educació secundària (ESO), de tècnic (cicles formatius 

de grau mig), de graduat escolar (EGB), de tècnic auxiliar (FP de primer grau) o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Donar suport administratiu a l’organització, elaboració, tramitació, arxiu i registre de documents 
que es duen a terme a l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció. 

- Participar i donar suport administratiu en els projectes de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció, 
seguint les directrius de la persona responsable. 

- Mantenir els registres d’informació de l’àmbit funcional de la unitat d’adscripció. 
- Dur a terme l’atenció telefònica i presencial, si escau, amb els agents implicats a l’àmbit funcional 

de la unitat d’adscripció (ciutadania, usuaris, proveïdors, entre d’altres).  
- Donar suport administratiu en l’organització de sessions i reunions de la unitat d’adscripció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.  
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.  
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública.  
4. El Pla de salut de Catalunya.  
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.  
6. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
7. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).  
8. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA).  
9. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
10. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

11. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els 

sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, i la 
signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques. 

13. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter 
personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de 
protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat. 
 

 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Joan Nin Cervellera Suplent: Purificació Vallès Sogues 

Vocal segon/a titular: Sergi Sabando Garcia Suplent: Joan Blasco Muñoz 

Vocal tercer/a titular: Carme Subirats Nolla Suplent: Lluís Duran Martí 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent:  Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Montserrat Corsà Biarnés 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 24,15€                      Bonificat 50%: 15,10€                  Bonificat 70%: 9,05€  

 



ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Núm. Registre convocatòria 1/22 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Descripció del l loc de treball 

Núm. d’ordre:  R51 

Nom: Tècnic/a de secretaria 

Grup professional: Tècnic-2 

Nivell: 2.3 

Unitat d’adscripció orgànica: Gerència. Àmbit Metropolità Nord 
Regió Sanitària Barcelona  

Localitat: Sant Cugat 

Retribució bruta anual:  37.894,78 € 

Codi lloc:  L012065 

Requisits 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent.
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o

equivalent.
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Funcions específiques del l loc de treball 

- Coordinar tècnicament els òrgans de govern, de direcció, de participació i de provisió de la Regió.
- Impulsar i desplegar eines de seguiment estratègic de la Regió (quadre de comandament, 

seguiment de projectes, punts crítics, entre d’altres).
- Donar suport en les interaccions de la Regió amb agents del sistema de salut (serveis matrius del 

Servei Català de Salut, Departament de Salut, entitats proveïdores), instàncies de la 
Generalitat de Catalunya (altres departaments, Parlament de Catalunya, Síndic de 
Greuges) i altres institucions (ens locals, ciutadania organitzada) de manera coherent i 
integrada.

- Programar i prioritzar l’agenda institucional de la gerència. 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Estratègies i objectius específics del Pla de Salut 2021-2025. 
16. Les polítiques públiques de Salut. Integració i participació en el territori. 
17. Bases de dades i quadre de comandament: proposta d’integració per un territori 
 
 

 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Anna Aran Solé Suplent: Joan Parellada Sabaté 

Vocal segon/a titular: Sergi Sabando Garcia Suplent: Joan Blasco Muñoz 

Vocal tercer/a titular: Cristina Ortiz González Suplent: Carme Ayuso Llorens 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%:  21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    R71 

Nom:   Tècnic/a de sector sanitari 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.3 

Unitat d’adscripció orgànica:   Regió Sanitària Catalunya Central 
 
Localitat:   Manresa 

Retribució bruta anual:    37.894,78 € 

Codi lloc:    L012510 

 
 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Analitzar i avaluar les necessitats de salut i de serveis sanitaris al territori. 
- Implementar i coordinar la planificació operativa del territori (desplegament de plans i programes). 
- Gestionar els processos de compra de serveis sanitaris de les entitats proveïdores al territori. 
- Gestionar, analitzar, avaluar i fer el seguiment dels projectes, programes, noves accions territorials, 

ordenacions i actuacions. 
- Realitzar el seguiment i elaborar els informes d’avaluació dels objectius vinculats a la 

contraprestació de resultats, així com col·laborar en el procés de contractació de les entitats 
proveïdores del territori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia. 
16. Programa d’enfortiment de l’atenció primària i comunitària. 
17. Salut mental: programes transversals comunitaris, unitats de crisis i equip guia. 
 
 

Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Imma Cervós Constansa Suplent: Teresa Sabater Ripollès 

Vocal segon/a titular: Sergi Sabando Garcia Suplent: Joan Blasco Muñoz 

Vocal tercer/a titular: Judith Carretero Nevado Suplent: Jordi Céspedes López 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Maria Weisz Romero 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    S01 

Nom:   Tècnic/a de coordinació transversal 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.3 

Unitat d’adscripció orgànica:   Sotsdirecció 

Localitat:   Barcelona 

Retribució bruta anual:    37.894,78 € 

Codi lloc:    L011785 

 
 
 
 

Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 
 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Col·laborar  en la coordinació del procés d’elaboració del Pla d’acció del Servei Català de la Salut 
(CatSalut).  

- Participar en l’impuls de l’assoliment dels objectius del Pla d’acció del CatSalut, realitzant 
l’assessorament i suport tècnic especialitzat a la coordinació i la comunicació als diferents àmbits 
funcionals de l’organització.  

- Participar en la promoció d’una cultura organitzativa de treball transversal per projectes, impulsant 
espais, metodologies i eines de gestió compartides entre els diferents àmbits funcionals de 
l’organització.   

- Identificar àmbits de millora en els circuits i processos de l’organització, realitzant propostes de 
millora que fomentin la transversalitat, l’orientació a resultats i l’eficiència en la utilització dels 
recursos humans i materials des d’una visió integral del conjunt de l’organització. 

- Altres funcions de naturalesa anàloga que la persona responsable de la unitat d’adscripció li 
delegui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
  Núm. Registre convocatòria 1/22 
 
Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. Principals projectes estratègics del Catsalut en l’horitzó temporal 2022-2024.   
16. El repte de la transversalitat en els processos de planificació, compra, facturació i avaluació de 

serveis sanitaris. 
17. El repte de la transformació dels sistemes d’informació per al foment de la transversalitat en els 

processos del CatSalut. 
 

 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Ivan Planas Miret Suplent: Diana Altabella Arrufat 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Raquel Enrich Rodríguez  Suplent: Núria Clausell Beltrán 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Victòria Ferrando Belart 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  

 



ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Núm. Registre convocatòria 1/22 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Descripció del l loc de treball 

Núm. d’ordre:  S02 

Nom: Tècnic/a de suport de continguts multicanals-premsa 

Grup professional: Tècnic-3 

Nivell: 3.3 

Unitat d’adscripció orgànica: Sotsdirecció 

Localitat: Barcelona  

Retribució bruta anual:  29.709,26 € 

Codi lloc:  L011888 

Requisits 

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

equivalent.
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Funcions específiques del l loc de treball 

- Donar suport tècnic a la comunicació interna i externa.
- Detectar potencial informatiu en fets recents i saber quins gèneres o formats i quins canals, suports 

o mitjans són els idonis per a cada informació.
- Adaptar la informació a la naturalesa i les especificitats de cada un dels canals digitals, exercint un

periodisme multimèdia (amb text, àudio, imatges estàtiques i en moviment, entre d’altres).
- Crear continguts per a la difusió: dossiers de premsa, notes de premsa, continguts web, butlletins

i reportatges fotogràfics.
- Presentar i difondre de manera correcta, clara i interessant els continguts a les xarxes socials.
- Donar suport a l’elaboració i difusió dels comunicats de premsa, preparació d’entrevistes i disseny

de rodes de premsa.
- Donar suport en el disseny de presentacions i organització de reunions i esdeveniments.
- Coordinar i formar portaveus.



ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Núm. Registre convocatòria 1/22 

Temari  

1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals.
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació.
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció 

especialitzada. L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública.
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública.
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
6. La contractació de serveis sanitaris.
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis.
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català.
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT).
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA).
11. El pressupost del CatSalut.
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern.
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball.

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals.
15. Eines i canals de comunicació a l'administració pública, amb el focus a Salut: objectius i usos per les 

direccions, gerències i unitats.
16. Pla de comunicació Interna i Externa.
17. Riscos i perills de la comunicació en l'organització.

Òrgan Tècnic de Selecció 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Ivan Planas Miret Suplent: Montserrat Ramírez Peñas 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Núria Clausell Beltrán Suplent: Raquel Enrich Rodríguez 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Montserrat Corsà Biarnés 

Pagament de la taxa 

Bonificat 20%: 44,05€    Bonificat 50%: 27,55€     Bonificat 70%: 16,55€ 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
 

 
Descripció del l loc de treball 
 

Núm. d’ordre:    T01 

Nom:   Tècnic/a en anàlisi i gestió de dades 

Grup professional:   Tècnic-2 

Nivell:   2.2 

Unitat d’adscripció orgànica:  Divisió d’Anàlisi de la Demanda 

  Àrea de Sistemes d’Informació 

Localitat:   Barcelona  

Retribució bruta anual:    40.848,36 € 

Codi lloc:    L011750 

 

 
 
 
Requisits 
 

- Titulació universitària de grau, llicenciatura o equivalent. 
- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o 

equivalent. 
- Ús habitual del programari Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

 

 
Funcions específiques del l loc de treball 
 

- Dirigir, elaborar i implantar processos de càrrega i validació de dades sanitàries. 
- Definir models de dades per a la seva posterior presentació en programes de Business Intelligence. 
- Seguiment, implantació/elaboració de processos de transformació del Data Warehouse del Servei 

Català de la Salut (CatSalut). 
- Seguiment, implantació/elaboració de processos per a la implantació del Data Lake del CatSalut. 
- Implantar un model de Data Governance sobre les dades residents al Data Warehouse i al Data 

Lake. 
- Interactuar amb la resta d’oficines / divisions de l’Àrea de Sistemes d’Informació per coordinar la 

implantació de solucions transversals de projectes específics del CatSalut. 
- Gestor de projectes tecnològics d’impacte als proveïdors del SISCAT. 
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Temari  
 
1. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya: principis generals. 
2. El CatSalut. Òrgans de direcció i participació. 
3. L’organització dels serveis de salut a Catalunya. L’atenció primària de salut. L’atenció especialitzada. 

L’atenció sociosanitària. Salut mental. Els serveis de salut pública. 
4. La planificació sanitària i l’avaluació de programes de salut. El Pla de salut de Catalunya. El mapa 

sanitari, sociosanitari i de salut pública. 
5. Els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. 
6. La contractació de serveis sanitaris. 
7. Les empreses públiques del CatSalut i els consorcis. 
8. Característiques i evolució del sistema sanitari públic català. 
9. Les entitats proveïdores de serveis sanitaris. El sistema sanitari integral d’utilització pública de 

Catalunya (SISCAT). 
10. Identificació de l’usuari del sistema sanitari públic. La Targeta Sanitària Individual (TSI) i el Registre 

Central d’Assegurats (RCA). 
11. El pressupost del CatSalut. 
12. Ètica i transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon 

govern. 
13. El dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. Principis d’actuació dels poders públics destinats 

a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de 
diversitat funcional. Especial referència als Plans d’Igualtat als centres de treball. 

14. Teletreball: ciberseguretat i protecció del servei públic, protecció de dades personals. 
15. El Pla director de sistemes d’informació del SISCAT. 
16. El conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) i sistemes d’agrupació d’informació clínica i de pacients. 
17. Tractament de dades i estadística bàsica. 
 
 
Òrgan Tècnic de Selecció 
 

President/a: Adriana Castillo Buil Suplent: Josep Lluís Ros Botella 

Vocal primer/a titular: Pol Pérez Sust Suplent: Carolina Sais Sunyé 

Vocal segon/a titular: Joan Blasco Muñoz Suplent: Sergi Sabando Garcia 

Vocal tercer/a titular: Núria Clausell Beltrán Suplent: Raquel Enrich Rodríguez 

Secretària titular: Montserrat Font González Suplent: Anna Prieto Artidiello 

Assessora lingüística: Marta Tur Coll Suplent: Montserrat Corsà Biarnés 

 

 

 

Pagament de la taxa 

 

Bonificat 20%: 56,00€                    Bonificat 50%: 35,00€                Bonificat 70%: 21,00€  
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