
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública per a la contractació temporal d'un tècnic superior en salut pública,
grup A, subgrup A1.

Per fer públic en data 7 de gener de 2016 la gerenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha resolt:

“Primer.- Convocar el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'un Tècnic Superior en Salut
Pública, grup A, subgrup A1.

Segon.- Aprovar les bases 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 la
Gerenta 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, 13 de gener de 2016

Marta Salamero García

Secretària

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PER A L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA
DE BARCELONA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació laboral temporal d'un Tècnic Superior en Salut Pública, Grup
A, subgrup A1, a l'Agència de Salut Pública de Barcelona per portar a terme el projecte d'integració de les
bases de dades del sistema de qualitat del Laboratori.

1.- FUNCIONS BÀSIQUES

1. Actualitzar els registres de les bases de dades i el sistema de gestió propi del Laboratori (LIMS) que
s'utilitzen per a la gestió de qualitat de laboratoris agroalimentaris en entorn ISO 17025, en especial les
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referents a calibratge i verificació d'equips i exercicis interlaboratoris.

2. Analitzar i revisar l'estructura de les diferents bases de dades i elaborar els protocols d'utilització i consulta.

3. Realitzar la valoració de la integració del contingut de les bases de dades al LIMS o al sistema d'informació
(SISALUT) de la pròpia Agència.

4. Elaborar propostes pel traspàs gradual del contingut de les bases de dades al sistema LIMS o SISALUT.

2.- CONDICIONS DE TREBALL

Tipus de contracte i durada: Contracte d'obra o servei de 3 anys.

Jornada: 37,5 hores setmanals

Sou: el que s'estableix en l'acord de condicions laborals, d'acord amb la categoria professional.

3.- REQUISITS

Els requisits comuns que s'exigeixen per participar a la convocatòria són:

- Tenir 16 anys complerts.

- Estar en possessió del títol d'una Llicenciatura o Grau en l'àmbit de la Salut Pública. Si es tracta d'un títol
obtingut a l'estranger, cal disposar, en la data límit per a la presentació d'instàncies, de la credencial que
acrediti la seva homologació emesa pel ministeri d'Educació i Ciència.

- Tenir la nacionalitat espanyola, la nacionalitat d'alguns dels Estats membre de la Unió Europea o la 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.

- Tanmateix podran participar els qui, no estan inclosos en el paràgrafs anteriors, es trobin a Espanya en
situació de legalitat, essent titulars d'un document que els habiliti a residir i a poder accedir sense limitacions
al mercat laboral.

- No haver estat inhabilitat per a l'exercici de la Funció Pública per sentència judicial ferma, ni haver estat
separat del servei per expedient disciplinari ferm en cap Administració Pública.

- Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (nivell 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, la Junta de Valoració avaluarà
aquests coneixements mitjançant la superació d'una prova de coneixements de llengua catalana.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds com a màxim.

4.- PROCÉS SELECTIU

El procés selectiu constarà de les següents fases:

1a. fase: Exercici de coneixements de català.

2a. fase: Valoració de mèrits

3a. fase: Entrevista personal.

4.1.- Exercici de coneixements de català

En el cas que els/les aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, hauran de
superar un exercici de coneixements de llengua catalana.

La qualificació d'aquest exercici serà APTE o NO APTE, restant eliminats del procés aquells/es aspirants que
siguin considerats/des no aptes.

4.2.- Valoració de mèrits.

Consistirà en la valoració del currículum i de l'experiència professional dels/de les aspirants, sempre sobre la
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documentació acreditativa aportada pels/per les aspirants dins el termini de presentació de sol·licituds, d'acord
amb el següent barem:

a) Experiència professional, en el desenvolupament de funcions coincidents o anàlogues en el seu contingut
professional, fins a un màxim de 3 punts.

b) Experiència professional, en el desenvolupament de funcions coincidents o anàlogues en el seu contingut
professional assenyalades en l'apartat 1) de funcions bàsiques, en l'Administració Pública, fins a un màxim d'1
punt.

c) Formació específica en l'àmbit de salut pública, fins un màxim de 3 punts.

- Formació en sistemes de gestió de la qualitat ISO 17025

- Nivell alt d'anglès

- Altra formació relacionada amb l'àmbit de salut pública

d) Altres mèrits específics d'aquesta convocatòria adequats al lloc a proveir, fins a un màxim de 3 punts.

- Publicacions científiques en l'àmbit de la salut pública.

- Comunicació de resultats: presentació a congressos, notes de premsa, articles, gestió de xarxes socials, etc.

4.3.- Entrevista personal

Els/les aspirants declarats/des que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts, podran ser convocats/des
a una entrevista personal.

L'entrevista consistirà en que la Junta de Valoració plantegi qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar
i a l'experiència professional de l'aspirant per valorar la capacitat i l'adequació al lloc a proveir, fins a un
màxim de 5 punts.

5.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE VALORACIÓ

La Junta de Valoració estarà composta pels següents membres:

President: Manel Macía González, director de Recursos, o persona en qui delegui.

Vocals:

- Conrad Casas Segalà, director del Laboratori, o persona en qui delegui.

- Teresa Subirana Pascual, cap de la Unitat de Garantia de Qualitat del Laboratori, o persona en qui delegui.

- Antonieta Viladrich i Huguet, cap de la Unitat de Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui.

Un/a representant del Comitè d'Empresa dels treballadors, amb veu però sense vot.

Secretària: Elena Ruiz Clemente, Responsable de Gestió de RR HH.

6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les interessats/des hauran de presentar al 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 14:30 hores o en les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes
municipals Tel. 93.402.70.00, per consultar adreces), de dilluns a divendres, de 9:30 a 18:00 h una sol·licitud
segons el model que sortirà publicat a la següent adreça d'internet: www.aspb.cat. 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 (LRJPAC).

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades del “currículum vitae” i dels justificants acreditatius dels mèrits
al·legats, de conformitat amb el barem exposat en el procediment de selecció d'aquestes bases específiques, i
sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment.

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 quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la
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data de publicació.

Per a l'acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar certificació expedida en la que consti
l'assistència al curs i la seva durada expressada en hores lectives.

Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a l'interessat/da, a fi que en el
termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la relació provisional d'admesos/es i
exclosos/es a la convocatòria a la següent adreça d'internet www.aspb.cat i als taulers d'anuncis de l'Agència
de Salut Pública. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les
al·legacions presentades es resoldran en el termini de deu dies següents a la finalització del termini per a la
presentació. Si no s'hi presenten al·legacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants
d'admesos/es i exclosos/es i es tornarà a publicar juntament amb el dia, hora i lloc del primer exercici.

(16.015.051)
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