
                                       
 

Convocatòria de selecció d’un/a Administrativa de qualitat i seguretat del pacient                                     29/09/2017 
Qualsevol impressió d’aquest document es considerarà còpia no controlada. Només es considerarà controlat el 
document publicat a http://www.ics.gencat.net/intranet_ics/arees_treball/grup_81/mod_doc/                 

Pàg. 1 de 3 

Convocatòria per a la Selecció d’un/a administratiu/va de qualitat i 
seguretat del pacient. 

Ref. 01/2017 

 

1. Requisits Generals: 
• Batxillerat o equivalent 
• Formació en temes de qualitat, eines i metodologia de millora continua 
• Formació en ofimàtica 
• Coneixements sobre normativa i sistemes de gestió de qualitat 
• Experiència en el desenvolupament de les funcions descrites 

 
2. Es valorarà.  

• Formació en relació amb models i sistemes de certificació i acreditació: norma ISO, 
acreditació Joint Commission International, model d’excel·lència EFQM i/o model 
d’acreditació de centres del Departament de Salut 

•     Coneixements d’eines de gestió de qualitat 
•     Coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C2 
•     Experiència en el desenvolupament de les funcions descrites a l’Institut Català de la Salut 
•     Participació en processos d’auditoria 

 

3. Contingut funcional del lloc de treball. 

Missió 
Realitzar els processos administratius propis de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient, 
d’acord amb les directrius marcades pel/la cap amb la finalitat de garantir la consecució dels 
objectius establerts. 

Funcions principals del lloc 
 

• Organitzar, coordinar i programar l’agenda del/la responsable de la Unitat i també redactar 
la documentació administrativa que es pugui necessitar. 

• Registrar i explotar els indicadors de qualitat i seguretat del pacient. 

• Planificar i col·laborar amb el/la responsable de la Unitat en els processos d’auditoria 
interna i externa dels diferents centres, unitats i/o serveis. 

• Informar als professionals dels estàndards de qualitat relacionats amb l’acreditació segons 
model del Departament de Salut. 

• Actualitzar a la intranet la informació publicada per l’Àrea de Qualitat i Seguretat del 
Pacient. 

• Preparar el material necessari per a reunions o grups de millora: registres específics, 
actes, presentacions, convocatòries, reserva d’espais, etc 

• Gestionar la correspondència que arribi a la unitat: classificació, distribució i resposta.  

• Controlar l’arxiu de la documentació (clínica i/o administrativa) en suport convencional o 
informàtic per tal de mantenir el registre documental vigent dels centres (organització).  
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• Qualsevol altra funció anàloga a les anteriorment exposades o qualsevol de les pròpies de 
la seva categoria professional que el o la cap li asigni. 
 

4.  Característiques del lloc i del nomenament. 

• Grup professional / categoria: administratiu/iva 
• Centre de treball: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 
• Tipus de nomenament: nomenament estatutari interí  
• Retribució: Les establertes al II Acord de la Mesa Sectorial i normativa vigent 
• Jornada anual: 1.642 hores anuals efectives de treball. 
• Data inici: octubre 2017                  

 

5. Presentació de sol·licituds.  

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, hauran de presentar escrit de 
sol·licitud i el currículum (imprescindible indicar la referència de la convocatòria, així com el NIF, 
telèfon de contacte i l’adreça de correu electrònic)  dirigit al registre oficial de la Direcció de 
Recursos Humans, situada al CAP Baix Ebre, 2a planta del 5 d’octubre de 2017 fins el 19 
d’octubre de 2017. 

6. Condicions del procés selectiu.  

El procés selectiu consistirà en: 

a) Valoració curricular.  
Consistirà en l’avaluació curricular dels aspectes que consten a la convocatòria pel que fa a la 
formació i  l’experiència professional.  

b) Proves. 
Consistirà en la realització d’una prova de coneixements en les tasques a realitzar. 

c) Entrevista.  

Es realitzarà una entrevista personal a cadascuna de les persones aspirants que versarà sobre:    
• Trajectòria personal i aspectes professionals. 
• Competències. 
 

La Comissió Tècnica determinarà l’ordre de realització de les proves, així com el criteri de 
superació de les mateixes.  
 
El procés selectiu tindrà un valor màxim de 30 punts. 
 

7. Condicions del procés resolutiu  

 
Fase 1 - Provisió (personal aspirant amb nomenament  fix en la categoria).  

El procés es resoldrà per ordre de prelació, a partir de la valoració obtinguda per cada persona 
aspirant en el procés selectiu que s’estableix al punt 6. 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.  
En el cas que no hi hagi persones aspirants idònies per cobrir el lloc, es passarà a la Fase 2, per la 
selecció temporal d’una plaça d’Administratiu/iva.  
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Fase 2 - Selecció temporal (Borsa de Treball). 

En aquesta fase s’ofertarà la vacant no coberta en la Fase 1 de la convocatòria. 

El procés selectiu tindrà un valor addicional màxim de 30 punts sobre la puntuació prevista a 
l’apartat 15è in fine del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del 
sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en l’àmbit de l’empresa 
pública Institut Català de la Salut (ICS), de data 29 de juliol de 2010.  

8. Resolució, publicació de resultat final i presen tació de documents: 

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

Tota la informació referent a persones candidates admeses i no admeses, resultat de proves, etc., 
es publicarà al/s lloc/s Web i a la/les intranets de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre, i al lloc 
Web i la intranet de l’ICS.  

9. Disposicions generals. 

1. És requisit, per poder participar en la Fase 1 de Provisió tenir nomenament fix 
d’administratiu/va. 

2. És requisit, per poder participar en la Fase 2 de Selecció Temporal estar inscrit/a en la 
Borsa de Treball de l’ ICS (http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/),    
en la categoria i àmbit/s objecte de la Convocatòria. 

3. No s’acceptaran candidatures fora de termini.  

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

5. Tant a la Fase 1 com a la Fase 2, es podrà declarar deserta la plaça convocada que no 
tingui persones aspirants idònies per ocupar-la. Així mateix es podrà obrir un nou procés 
de selecció ajustant terminis i condicions als requeriments de la nova convocatòria. 

6. La persona seleccionada que no prengui possessió del nomenament o renunciï al procés 
de selecció, perdrà els drets derivats de la convocatòria. En aquesta situació, s’anomenarà 
a la següent persona candidata per ordre d’idoneïtat.  

7. La Direcció de Recursos Humans designarà una Comissió Tècnica encarregada de 
resoldre la convocatòria.  

 
 
 

Tortosa, 2 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
La direcció de Recursos Humans. 
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