
SCS002-17 Tècnic/a – 2 a l'Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut del
Departament de Salut (18.10.17)

El Servei Català de la Salut (CatSalut) selecciona una persona per al lloc de treball de tècnic/a – 2 de
l’Àrea del Medicament, nivell 2.2.

Característiques del lloc de treball:

Grup professional: Tècnic/a – 2
Nivell: 2.2 (de conformitat amb el sistema de classificació professional previst al conveni col·lectiu del

personal laboral del CatSalut).

Unitat directiva: Servei Català de la Salut
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa

Funcions del lloc 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 l’Àrea del Medicament del Servei Català de la Salut.

· Avaluar i garantir la qualitat de les dades del registre de pacients i tractaments (RPT) i del
Datamart de facturació de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA), així
com les seves regularitzacions de tractaments; i realitzar l’explotació i anàlisi per múltiples
requeriments, facilitant el benchmarking territorial i entre proveïdors.

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

· Desplegar, avaluar i elaborar propostes de millora en els projectes de pagament per resultat i
implementació de la recepta electrònica en l’MHDA.

· Dissenyar i elaborar estudis relacionats amb la promoció i utilització segura i eficient dels
medicaments.

· Impulsar i fer el seguiment de la implementació dels dictàmens establerts per l’harmonització de
l’MHDA, i promoure estratègies de comunicació amb els proveïdors en la millora de la utilització
dels medicaments, mitjançant eines de difusió (butlletí de farmàcia, jornades de farmàcia...)

· 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.

Requisits:

Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden presentar la seva candidatura totes
les persones que compleixin els requisits que s’especifiquen tot seguit:

· Preferentment personal funcionari de carrera i/o laboral fix de la Generalitat de Catalunya, amb
titulació universitària en ciències de la salut, preferentment en farmàcia.

· També poden participar les persones que no compleixin el requisit establert al punt anterior i
que estiguin en possessió de les titulacions següents:

- Titulació universitària en ciències de la salut, preferentment en farmàcia.
- Certificat de coneixements suficients de llengua catalana de la Direcció General de

Política Lingüística (nivell C1) o equivalent.
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Aspectes que es valoraran:

· Experiència en les avaluacions dels MHDA.
· Experiència en l’establiment d’objectius i en sistemes d’informació relacionats en l’àmbit del

medicament..
· Experiència en el desenvolupament de funcions de coordinació de proveïdors en l’àmbit del

medicament.
· Es valorarà especialment la formació i l’especialització en farmacologia clínica, farmàcia

hospitalària o en altres especialitats MIR/FIR.

Forma d’ocupació del lloc:

Contracte laboral d’interinitat i data d’incorporació immediata.

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud,
acompanyada d’un currículum vitae, en el termini màxim de 10 dies de de la seva publicació, a
l’adreça de correu electrònic borsatreball@catsalut.cat. A l’assumpte del correu cal especificar la
referència de l’oferta SCS002-17 juntament amb el nom i els cognoms.

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones
seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau.

Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest departament, només podem garantir
una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el Fitxer de recursos
humans del Servei Català de la Salut (CatSalut). La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el personal adscrit
al CatSalut. L’òrgan responsable és l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans del CatSalut. En
virtut de la Resolució SLT/1202/2016, de 2 de maig, podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i
cancel·lació d’aquestes dades davant la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut (trav. de les Corts,
131-159; Edifici Olímpia; 08028 Barcelona).

_________________________________________________________________________________

En base als punts 1.9 i 2.3 de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat
de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels
ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.
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