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Concurs 3/2018 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA PER CONCURS DE 
MÈRITS D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI DE QUÍMICA 
ADSCRIT A LA DIRECCIÓ DEL LABORATORI DE L’AGÈNCIA DE SALUT 
PÚBLICA DE BARCELONA. 
 
Per la present ES FA CONSTAR que la Junta de Valoració del concurs ha arribat al següent 
acord: 
 
CONVOCAR les persones aspirants admeses al concurs per a la realització d’un Supòsit 
pràctic (punt 3 dels Mèrits Complementaris de les bases de la convocatòria). 
 
L’exercici pràctic consistirà en la redacció d’un Pla d’acció de futur del Servei de 
Química, amb un màxim de 7000 paraules, amb el següents aspectes: 
 

 Antecedents 

 Missió, valors i visió 

 Objectius del servei 

 Línies de treball i pla d’organització interna del servei 

 Relacions amb els altres serveis de l’ASPB i amb les administracions, organismes i 

clients externs (Ajuntament, Generalitat, Ministeri de Sanitat, etc.) 

 Gestió de la informació i dels resultats del servei.  

 Recerca al Servei de Química. 

 Gestió econòmica: inversions, actualització de la instrumentació i proposta de control 

de costos dels diferents paràmetres analítics. 

 Gestió jurídica: concursos i contractes de manteniment/ subministrament 

 Prevenció de riscos laborals i compliment de la ISO 18001/OHSAS 

 Gestió de la qualitat al Servei segons ISO17025  

 Gestió de l’equip humà: 

o Possibilitats d’autogestió dins les diferents línies de treball. 

o Plenitud: millora de les relacions personals. 

o Sentit evolutiu: visibilitat de les diferents tasques.  

 
 
Les/els aspirants hauran de presentar el contingut d’aquest exercici en paper i en suport 
informàtic (gravat en un llapis) en un sobre tancat al Registre de l’ASPB a l’atenció del Nicolás 
Quiñonero Blanco (SEGERHO), com a màxim fins al dia 11 de juliol de 2018. 
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