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Convocatòria per a la Selecció de tres 
 FARMACÈUTICS/QUES 

Gerència Territorial Catalunya Central 

 

1. Requisits. 

 Llicenciat/da en farmàcia 

 Coneixements sobre farmacoteràpia en atenció primària  

 Coneixements sobre qualitat i seguretat assistencial, epidemiologia, planificació i avaluació 
sanitària, salut pública, salut comunitària. 

 Coneixement sobre metodologia de recerca. 

 Maneig d’aplicacions informàtiques per l’explotació de bases de dades i paquets 
estadístics, ofimàtica (processador textos, full càlcul, bases de dades, presentacions, 
Internet)  

 Experiència en l’avaluació de fàrmacs i el seu posicionament en la terapèutica. 

2. Es valorarà.  

 Especialitat en farmàcia hospitalària. 

 Mestratge o postgrau relacionat amb les funcions a desenvolupar. 

 Coneixements d’anglès.  

 Coneixements en cerca bibliogràfica d'articles científics per avaluar les dades d'eficàcia i 
seguretat dels fàrmacs i  el posicionament terapèutic  

 Coneixements sobre l’estructura i organització del sistema sanitari català. 

 Coneixements en disseny de projectes de recerca.  

 Coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C o superior. 

 Experiència d’un any en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball de 
farmacèutic d’atenció primària o anàlogues a l’ICS. 
 

3. Missió 

Promoure i assessorar als professionals sanitaris i pacients en l’ús adequat i segur dels 
medicaments en l’àmbit de l’atenció primària de salut en base a l’anàlisi de la millor evidència 
científica disponible en cada moment. 

Funcions principals del lloc 

1. Dissenyar activitats i estratègies per professionals sanitaris que contribueixin a millorar l’ús 
del medicament. Desenvolupar estàndards, criteris i mesures de control de qualitat 
relacionades amb l’ús dels medicaments; identificar àrees de no adequació, proposar 
estratègies i avaluar-les. 

2. Informar i assessorar a metges, infermers i directius per la gestió i promoció de l’ús 
adequat dels medicaments, i resoldre dubtes i consultes en aquesta àrea. 

3. Participar en el disseny de la direcció per objectius en l’àrea del medicament. Seguiment i 
anàlisi de resultats. 

4. Participar en comissions encarregades de dissenyar, implementar, coordinar i avaluar la 
política de farmàcia i aportar coneixements en l’àrea del medicament. 

5. Detectar necessitats de formació a l’àrea terapèutica; exercir de docents; avaluar assaigs 
clínics; formar part dels comitès d’ètica i d’investigació clínica; promoure la investigació sobre 
estudis d’utilització de medicaments. 

6. Conèixer les millors fonts d’informació en l’àrea terapèutica disponibles; analitzar, adaptar i 
interpretar la informació obtinguda; avaluar la utilitat terapèutica dels nous medicaments i 
establir recomanacions d’ús; assessorar sobre alertes de seguretat. 
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7. Construir i avaluar indicadors de qualitat assistencial i econòmics; utilitzar les TIC per a la 
creació i difusió de material informatiu i educatiu sobre l’ús adequat i utilitat del medicament. 

8. Totes aquelles altres funcions pròpies de la categoria professional de titulat superior 
sanitari. 

. 
Dependència jeràrquica: Gerent 
Dependència funcional : Unitat de Farmàcia 
 
4. Característiques del lloc i del nomenament 

 

 Nom del lloc: Farmacèutic/a 

 Grup professional / categoria: Titulat/da Superior Sanitari/ària 

 Centre de treball: Gerència Territorial Catalunya Central (Sant Fruitós del Bages) 

 Tipus de nomenament: Interí vacant 

 Retribucions: Les establertes al II Acord de la Mesa Sectorial i normativa vigent 

 Jornada anual: 1.642 hores/any    

 Data inici: Setembre 2018               

5. Presentació de sol·licituds.  

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats en el punt 1, hauran de 
presentar escrit de sol·licitud, currículum i la documentació acreditativa a la següent adreça de 
correu electrònic: desenvolupament.cc.ics@gencat.cat o bé al registre oficial de la Gerència 
Territorial de Catalunya Central (horari de 8 a 15 hores), situat al C/ Pica d’Estats, núm. 13-15; 
(Pol. Ind. Sant Isidre III); 08272 Sant Fruitós de Bages, del 2  al 16 de juliol de 2018. 

6. Condicions (o Bases) del procés selectiu. 

Tota la informació referent a  les persones candidates admeses i no admeses, el resultat de les 
proves i el resultat final, es publicarà al lloc Web i a la intranet d’aquesta Gerència Territorial. 

Aquest apartat té un valor addicional de 30 punts sobre la puntuació prevista, d’acord amb l’apartat 
15è. del Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de regulació del sistema de selecció per al 
nomenament del personal estatutari en l’àmbit de l’empresa pública Institut Català de la Salut 
(ICS), de data 29 de juliol 2010. 

Seran admeses i passaran a la Fase 2 les persones aspirants que  reuneixin els requisits de 
participació que s’indiquen en la present convocatòria i per haver assolit la condició d’apte en la 
fase de proves per participar en la convocatòria. 

El procés selectiu consistirà en: 

Fase 1: Proves per ser admès per participar en la convocatòria. 
Consistirà en la realització d’un exercici pràctic de caràcter eliminatori sobre els aspectes tècnics 
continguts a l’apartat 1. El resultat serà apte o no apte. 
 

Fase 2: Valoració curricular 
Consistirà en l’avaluació, de caràcter eliminatori, dels aspectes que consten a l’apartat 2 de la 
convocatòria pel que fa a la formació i l’experiència professional. Aquest apartat es valorarà amb 
màxim de 10 punts. 
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Fase 3: Entrevista 
Entrevista personal de caràcter eliminatori, que versarà sobre la trajectòria professional i el perfil 
competencial en relació amb el contingut funcional de la plaça objecte de la convocatòria. Aquest 
apartat tindrà un valor màxim de 20 punts. 
 
 
 

7. Resolució, publicació de resultat final i presentació de documents 

El procés es resoldrà per ordre de prelació, a partir de la valoració obtinguda per cada aspirant en 
les diferents fases del procés selectiu, i la suma de la seva puntuació en Borsa de Treball. 

En el cas que no hi hagi aspirants idonis per cobrir la vacant, la convocatòria es declararà deserta. 
Es podrà obrir un nou procés de selecció ajustant terminis i condicions als requeriments de la nova 
convocatòria. 

En cas de requeriment, caldrà presentar els originals de les certificacions acreditatives de la 
formació i experiència laboral o d’altres mèrits esmentats en el currículum. 

El resultat final es publicarà al/s lloc/s Web i a la/les intranets de la Gerència Territorial 
corresponent, i al lloc Web de l’ICS.  

8. Disposicions generals. 

1. Es considera requisit per poder participar en el procés selectiu, estar admès/sa a la Borsa de 
Treball on-line de l’ICS http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ 
en la categoria i àmbit objecte de la convocatòria.  

2. No s’acceptaran candidatures fora de termini.  

3. Només es convocarà un cop a entrevista a les persones aspirants. Les persones que no 
compareguin quedaran excloses del procés selectiu, independentment de la justificació o no de la 
compareixença.  

4. La persona seleccionada que no prengui possessió del nomenament o renunciï al procés 
selectiu, perdrà els drets derivats de la convocatòria. En aquesta situació, s’anomenarà a la 
següent persona candidata per ordre d’idoneïtat.  
 
5. La direcció de recursos humans designarà una comissió tècnica encarregada de resoldre la 
convocatòria. 

 

 

 
 
Sant Fruitós de Bages, 29 de juny de 2018. 
La direcció de Recursos Humans. 

http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/

