
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic superior en
medicina per torn lliure.

Per fer públic en data 23 de setembre de 2014 el Gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha resolt:

“Primer.- Convocar a concurs una plaça de Tècnic Superior en Medicina, grup de classificació A, subgrup A1,
inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2009 aprovada per la Junta de Govern en data 21 d’abril de 2009,
com a Tècnic Superior en Psicologia i modificada per la Junta de Govern en data 8 de maig de 2012 com a
Tècnic Superior en Medicina, en règim de contractació laboral.

Segon.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que figuren com a annex en aquesta
Resolució.

Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat aquesta Resolució.”

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
Gerent de l’Agència.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala del Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes des
de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en
el termini de sis mesos a comptar des del següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Marta Salamero García

Secretària

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’1 PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR EN MEDICINA

BASES
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És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de Tècnic Superior en Medicina,
grup A1, de la plantilla de personal laboral de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, pel torn lliure.

1. SISTEMA DE SELECCIÓ I TORN DE LA CONVOCATÒRIA

El sistema de selecció emprat en aquesta convocatòria és de concurs oposició. Aquest s’articula en torn lliure.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per prendre part en els processos selectius és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data de
finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea, o les dels Estats als quals,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.

b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

c) Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en possessió d’algun dels títols
reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria. Si es tracta
d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació i Cultura.

d) El compliment de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la
plaça a proveir.

e) Es tindrà en compte el percentatge del total de places de l’Oferta Pública Anual per a ser cobertes per
persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposa l’art. 27, apartat a) del Decret Legislatiu 1/97, de 31
d’octubre.

f) Els/les aspirants no han d’haver estat separats/des, mitjançant expedient disciplinari de l’Administració
Pública, ni haver estat acomiadats/des disciplinàriament, en l’àmbit del sector públic, ni trobar-se
inhabilitats/des per a l’exercici de funcions públiques.

g) Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria els/les aspirants han d’estar en possessió de:

- Títol de Llicenciatura o Grau en Medicina

- Els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents. En el cas que els/les aspirants
no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal Qualificador avaluarà aquests
coneixements mitjançant la superació d’una prova específica de coneixements de llengua catalana, segons la
normativa d’aplicació exposada al Decret 161/2002, d’11 de juny.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria hauran de presentar en el Registre
General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1) de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h., o al Registre
General de l’Ajuntament de Barcelona, Pl. Sant Miquel, núm. 4 de dilluns a divendres de 8:30 a 20:00 hores o
en les oficines d’atenció al ciutadà de districtes de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, o en el Registre
del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, de dilluns a divendres, matins de 9:00-14:00
hores, una sol·licitud segons el model que sortirà publicat a la següent adreça d’internet www.aspb.cat. Aquest
model també es podrà adquirir als registres esmentats i a la Unitat de Recursos Humans de l’Agència de Salut
Pública. Les sol·licituds també es podran presentar, dins del termini, pels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (des d’ara LRJPAC).

3.2. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la còpia de la titulació acadèmica oficial que s’indica per
participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’assenyala a la base 2.g. Als efectes de l’exempció de la prova
de coneixements de català que preveu la base 5.2, i d’acord amb el que s’estableix l’article 5 del Decret
161/2002, d’11 de juny, les persones aspirants hauran de presentar, dins el termini de presentació de
sol·licituds, còpia del document acreditatiu d’estar en possessió del certificat de coneixements mitjans de
llengua catalana (certificat C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura, o equivalent.
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3.3. El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà des de l’endemà de la publicació de la corresponent
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins a vint dies naturals.

3.4. Tots aquells mèrits avaluables d’acord amb el que s’assenyala a la base 6.2 no s’hauran d’adjuntar a la
sol·licitud, atès que només ho presentaran aquelles persones que hagin superat la fase d’oposició, que ho faran
en el termini establert a la base 6.1.

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Gerència de l’Agència, en el termini màxim
d’un mes dictarà una resolució, declarant aprovada la llista provisional d’admesos/ses i exclosos/ses a la
convocatòria. La resolució esmentada, estarà exposada al públic a la següent adreça d’internet www.aspb.cat i
als taulers d’anuncis de l’Agència de Salut Pública juntament amb les llistes completes, així com el dia, l’hora i
el lloc de començament de les proves.

4.2. Contra la llista provisional de persones admeses i excloses es podrà formular les reclamacions oportunes i
esmenar els defectes que s’hagin produït exclusivament respecte a la sol·licitud, document identificatiu i
l’exempció de la realització de la prova de llengua catalana. A aquest efecte, s’obrirà un termini de deu dies
hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’esmentada llista perquè esmenin dins d’aquests termini
el defecte imputable que hagi motivat la seva exclusió. En cas que un aspirant no aparegui ni en la llista
provisional de persones admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’haurà
d’acompanyar amb una fotocòpia de la sol·licitud presentada. Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les
possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Tant la llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses es faran públiques al Tauler
d’anuncis de l’Agència de Salut Pública, així com a través del seu web www.aspb.cat.

El procés de selecció consistirà en primer lloc, en la resolució dels exercicis de l’oposició en els termes previstos
a la base 5, a fi i efecte de determinar coneixements de les persones aspirants. Posteriorment, i només per
aquelles persones que hagin superat l’oposició, es procedirà a la valoració dels mèrits acreditats, pel sistema
de concurs previst a la base 6.

La qualificació final serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a l’oposició i el concurs.

5. OPOSICIÓ

5.1 Primer exercici (obligatori i eliminatori)

La prova de coneixements consistirà en resoldre un supòsit pràctic sobre qüestions vinculades a les funcions a
desenvolupar que figuren com a Annex d’aquestes bases. Les matèries sobre les que podrà versar el cas
pràctic seran: prevenció, promoció de la salut, vigilància de la salut pública, o programes de salut. Es valorarà
amb un màxim de 10 punts. En aquesta prova restarà automàticament eliminat/da l’aspirant que no obtingui
un mínim de 5 punts.

5.2. Segon exercici (exclusivament obligatori per als aspirants que no estiguin en possessió del certificat
acreditatiu de nivell de suficiència de català).

Prova de coneixements de català. En el cas que els/les aspirants no estiguin en possessió del certificat
acreditatiu corresponent, hauran de superar un exercici escrit i oral de coneixements de llengua catalana. La
qualificació d’aquest exercici serà d’aptes o no aptes quedant aquests darrers eliminats del procediment
selectiu.

5.3. Tercer exercici (opcional pel Tribunal i no eliminatori)

Avaluació de les característiques personals dels candidats requerides per a l’òptim desenvolupament de les
funcions de la categoria objecte de la convocatòria. El Tribunal qualificador podrà convocar els/les candidats/tes
per a la realització d’aquest exercici utilitzant els sistemes d’entrevista i/o qüestionaris d’avaluació. L’exercici
serà qualificat de 0 a 10 punts.

5.4. Els resultats dels exercicis es faran públics al Tauler d’anuncis de l’Agència de Salut Pública així com a
través de la seva pàgina web www.aspb.cat

5.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la puntuació obtinguda en el primer i tercer
exercicis.
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5.6. El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la
correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els exercicis anteriors.

6. CONCURS

6.1. El Tribunal qualificador establirà un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació
del resultat dels exercicis de l’oposició, per tal que els aspirants presentin els documents acreditatius dels
mèrits que els/les aspirants aportin per ser valorats pel Tribunal segons el barem d’aplicació descrit a la base
6.2. al Registre de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

6.2. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats
documentalment pels/per les candidats/es que hagin superat l’oposició, fins a un màxim de 12 punts, i de
conformitat amb el barem que es detalla a continuació:

a. Serveis efectius prestats en l’àmbit de salut pública en la categoria objecte de la convocatòria o equivalent a
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o als seus respectius organismes autònoms o a altres
Administracions Públiques, fins a un màxim de 6 punts. (0,80 punts per any treballat com a barem intern)

b. Formació en l’àmbit de la salut pública, la promoció de la salut i la vigilància de la salut, fins a un màxim de
4 punts.

c. Altres mèrits a considerar pel Tribunal, fins a un màxim de 2 punts.

6.3. En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per superar l’oposició. El
Tribunal qualificador farà pública la llista de puntuacions que resultin de l’aplicació del barem de mèrits al
Tauler d’anuncis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona així com al web de l’Agència www.aspb.cat.

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:

President/a:

El Sr. Xavier Llebaria Samper com a titular, i com a suplent, Marta Salamero Garcia

Vocals:

   - La Sra. Lucía Artazcoz Lazcano, com a titular i, com a suplent, la Sra. Carme Borrell Thió

   - El Sr. Joan Caylà Buqueras, com a titular i, com a suplent, la Sra. Patricia Garcia de Olalla

   - La Sra. Èlia Díez David, com a titular i, com a suplent, la Sra. Maribel Pasarin Rua

   - La Sra. Antonieta Viladrich i Huguet, com a titular i, com a suplent, la Sra. Servilia Vispe Falceto

Un/a observador/a designat del Comitè d’Empresa dels treballadors, amb veu però sense vot.

Actuarà com a Secretària la Sra. Elena Ruiz i Clemente.

8. RESULTAT FINAL DE LA FASE DE CONCURS OPOSICIÓ

8.1. Juntament amb les llistes a que fa referència la base 6.3, el Tribunal farà pública les puntuacions finals de
la fase de concurs oposició, amb indicació del número d’ordre de classificació assolit per cada persona aspirant.

9. CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC SUPERIOR EN MEDICINA

9.1. De conformitat amb l’article 27 de l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament
de Barcelona, a partir d’aquesta convocatòria l’Agència de Salut Pública de Barcelona constituirà una Borsa de
treball en la categoria de Tècnic Superior en Medicina amb l’objectiu de realitzar possibles contractes
temporals. La constitució de la Borsa es farà atenent a les següents condicions:

a) Estarà integrada per aquells aspirants que, tot i no haver obtingut plaça, hagin superat tots els exercicis.

b) Els/les aspirants que la integrin se situaran en una única llista segons l’ordre de classificació final del procés
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selectiu.

10. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS I MÈRITS

10.1. Els/les aspirants proposats/des hauran de presentar a la Unitat de Recursos Humans i Organització de
l’Agència, en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació dels resultats definitius del
concurs oposició, els documents acreditatius originals de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que
es detallen en la base 3.2.

10.2. En el supòsit de resultar proposat/da un/a aspirant discapacitat/da, haurà d’aportar un certificat de
l’equip multidisciplinar que correspongui que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la
capacitat funcional de l’aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

10.3. L’aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti la documentació, o de
l’examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en aquestes Bases, no podrà
ser contractat/da i s’anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en que hagi incorregut.

11. CONTRACTACIÓ

El Tribunal qualificador elevarà al Gerent de l’Agència de Salut Pública la proposta de la persona que
formalitzarà el contracte laboral fix dels aspirants millors qualificats. Exhaurit el termini de presentació de
documents, en el termini màxim d’un mes, es formalitzarà el contracte amb la persona proposada pel Tribunal.

La persona contractada que, sense cap raó justificada, no s’incorpori al servei corresponent de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i de la contractació subsegüent
com a personal laboral.

En tot allò relatiu a la contractació, període de prova i resta de condicions contractuals serà d’aplicació la
normativa laboral vigent.

12. RECURSOS

D’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/199, de 13 de gener, contra els actes
derivats de l’autoritat convocant els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el
Gerent de l’Agència de Salut Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva
publicació.

Així mateix, contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els actes administratius que es derivin de
l’actuació del Tribunal Qualificador, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant la Presidenta de
l’Agència de Salut Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o
publicació.

ANNEX 1

FUNCIONS:

- Definir procediments, normes, protocols i sistemes de desenvolupament d’actuació en l’àmbit de salut pública
dins de l’òrgan on presten els seus serveis.

- Planificar i organitzar l’operatiu segons les necessitats de cada servei, assignant els recursos necessaris i fer
la gestió adequada de la seva assignació

- Prestar serveis directes i assistencials amb els ciutadans determinant mesures i mobilitzant els recursos
disponibles dins de l’òrgan on presten els seus serveis.

- Exercir la supervisió tècnica de que les mesures recomanades s’han portat a terme.

- Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució sobre qüestions mèdiques i/o sanitàries.

- Gestionar, controlar i avaluar les activitats programades, coordinant els circuits per a la realització dels
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objectius.

- Desenvolupar estudis epidemiològics, sistemes de vigilància de la salut pública, intervencions preventives,
diagnòstiques i/o rehabilitadores a les persones o institucions usuàries dels seus serveis.

- Desenvolupar activitats de caràcter formatiu i de recerca en l’àmbit de salut pública.

(14.280.086)
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