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BASES DE LA CONVOCATÒRIA OBERTA D’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ DE L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS)
(Referència 2018/1007)

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
De conformitat amb allò establert a la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per
l’Estat de 2017, l’ Institut Assistència Sanitària (IAS) procedeix a la publicació de la seva Oferta
Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici 2018 i que consisteix en la convocatòria per a la
cobertura definitiva de les següents places de diplomat/des que es detallen.
La resolució de la convocatòria d’aquesta Oferta Pública d'Ocupació comportarà el cessament del
personal interí corresponent.

2. TIPUS DE CONVOCATÒRIA
Concurs de mèrits i superació de proves competencials per a la cobertura de 95 llocs de treball de
Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria,
Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes) amb
contracte laboral fix i a jornada parcial o completa.

3. DENOMINACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
95 places de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en
Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i
Fisioterapeutes), així distribuïdes:
Places

18
Atenció
Especialitzada
(Hospital
Santa
Caterina)

3

Categoria Professional

Professional contractat per vacant

Diplomats/des o Grau en
Infermeria

3167, 2381, 2804, 4343, 3977, 3992,
3814, 4086, 2611, 3408, 2957, 4172,
2610, 3817, 3400, 4365, 3453, 3482

Diplomats/des o Grau en
Infermeria amb l’especialitat
d’Obstetrícia i Ginecologia

3711, 4238, 2358

1

Diplomats/des o Grau en
Infermeria amb l’especialitat
d’Infermeria del Treball

6

Diplomats/des o Grau en
Fisioteràpia

3859

4385, 3319, 3606, 4331, 4426, 4310
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Places
Atenció
Primària
13
Places

Atenció a la
Salut Mental i
les
Addiccions

Diplomats/des o Grau en
Infermeria
Categoria Professional

Professional contractat per vacant
3383, 2581, 3698, 2295, 3675, 3968,
2999, 2376, 1917, 3787, 3355, 2229,
3686
Professional contractat per vacant

27

Diplomats/des o Grau en
Infermeria

3562, 2094, 1615, 1938, 3094, 3038,
3820, 3620, 2971, 1592, 3211, 3028,
2580, 3238, 3466, 2371, 3027, 2903,
3840, 4859, 3742, 2768, 3751, 2950,
982, 3929, 3222

1

Diplomats/des o Grau en
Educació social

3112

3

Diplomats/des o Grau en
Teràpia Ocupacional

2596, 2882, 2869

Diplomats/des o Grau en
Treball Social
Categoria Professional

1976, 3807, 2483, 3457, 2951, 4455,
3589
Professional contractat per vacant

14

Diplomats/des o Grau en
Infermeria

2621, 4572, 2888, 2774, 1770, 2495,
4517, 4571, 2812, 2524, 2808, 2636,
2795, 4743

1

Diplomats/des o Grau en
Teràpia Ocupacional

3313

7
Places

Atenció
Sociosanitària

Categoria Professional

1

Diplomats/des o Grau en
Fisioteràpia

3275

4. FUNCIONS
Seran aquelles assenyalades per raó de la titulació necessària per al seu desenvolupament.

5. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL
Les condicions establertes en el I Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres
d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei
Català de la Salut.
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6. PRESENTACIÓ DE
CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

I

REQUISITS

D’ACCÉS

A

LA

El termini de presentació de candidatures i documentació serà d’un mes (en els termes de l’article
30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 24 de setembre de 2.018.
La persona interessada a participar en la convocatòria haurà de:
•
•
•

•

•

Fer la inscripció de participació via telemàtica a convocatoriesrrhh@ias.cat, adjuntant la
documentació requerida (en format PDF).
Abonar la quantitat establerta de 43,60 €, per a Titulats de Grau Mig Assistencials en
concepte de taxa per drets d'inscripció (ordre GAH/83/2017 de 9 de maig).
Exempcions: Són exempts de la taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva
situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no percebin cap prestació
econòmica i les que acreditin una discapacitat superior o igual al 33%.
Bonificacions, amb justificació documental de cada situació:
- Persones membres de famílies nombroses de categoria general o monoparentals:
30% (a abonar 38,15 €).
- Persones membres de famílies nombroses de categoria especial: 50% (a abonar
27,25 €).
El pagament s'haurà de fer mitjançant transferència bancària al compte CAIXABANK ES39
2100 8101 9521 0031 4611 i, en el concepte de la transferència, s'haurà d'indicar el nom,
cognoms i DNI/NIE de la persona aspirant. En el cas que la persona no s'hagi identificat tal
com s'indica, el pagament no es considerarà vàlid. El resguard d'haver efectuat aquest
pagament s'haurà de lliurar juntament amb la documentació acreditativa. El no
pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l’exempció determinen l’exclusió
de la persona del procés.

Aquesta inscripció és voluntària, i s’entendrà que la persona candidata compleix totes les
condicions referides a continuació.
Serà motiu d’exclusió incomplir algun dels següents requisits (les condicions 8 i 9 caldrà que les
acreditin únicament els candidats que siguin proposats per ocupar un dels llocs de treball
contemplats en aquestes bases):
1.

Pertànyer a qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i posseir suficients
coneixements de català i castellà per poder exercir adequadament les funcions del lloc de
treball.

2.

En el cas de ser ciutadà extracomunitari, a més dels requisits d'idiomes anteriors, s'haurà
de comptar amb el permís de treball corresponent i la resta d'autoritzacions específiques
que li afectin segons el cas.

3.

No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les
Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats
Autònomes, i no trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per exercir
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
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4.

En cas d'exercir una altra activitat pública o privada, disposar de la preceptiva autorització
prèvia de compatibilitat. En cas de resultar seleccionat en aquesta convocatòria, i si es
troba sota alguna causa d'incompatibilitat de les previstes legalment per poder prestar
serveis laborals a l’IAS, abans de formalitzar el corresponent contracte de treball haurà de
procedir a la seva resolució o a sol·licitar la prèvia autorització de compatibilitat.

5.

Tenir la titulació acadèmica oficial i, de ser no espanyola, degudament homologada per
exercir a l’Estat Espanyol.

6.

Trobar-se col·legiat i al corrent del pagament de quotes en el moment de la contractació.

7.

En cas de no posseir la nacionalitat espanyola: declaració jurada de no trobar-se inhabilitat
o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent, que
impedeixi, en l'Estat de procedència de la persona aspirant, l'accés a l'ocupació pública.

8.

Declaració responsable o presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents
Sexuals de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i
indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració,
d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

9.

Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per desenvolupament de
les funcions del lloc de treball.

10. Estar en possessió de:
• Títol de Diplomat/da o Grau segons el lloc de treball.
• Títol de l’especialitat del lloc convocat, només per les llevadores i infermera del treball

7. PROCÉS DE SELECCIÓ
Prèviament al procés de selecció es procedirà a:
1. Comprovació del compliment dels requisits imprescindibles: Criteri de valoració:
ADMÈS / EXCLÒS. En aquest punt quedaran exclosos aquells currículums que no
compleixin els requisits imprescindibles. Es publicarà la relació d’admesos i exclosos en el
tauler d’anuncis de Recursos Humans, a la web corporativa i a la intranet de l’IAS.
2. Prova de català oral i escrita: Només per aquells candidats que no acreditin estar en
possessió del nivell de català corresponent a la categoria professional corresponent.
Aquesta prova tindrà la qualificació d’APTE / NO APTE. Els aspirants que no la superin
quedaran eliminats del procés de selecció. Es publicarà la relació d’aptes i no aptes en el
tauler d’anuncis de Recursos Humans, a la web corporativa i a la intranet de l’IAS.
El procés de selecció pròpiament dit constarà d’una fase de concurs i d’una d’oposició.

1. FASE DE CONCURS
Es valorarà:
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a. Experiència professional (25% del total):
• Experiència professional acreditada específica per al lloc de treball convocat.
b. Mèrits curriculars i Qüestionari de Competències Professionals (25% del total):
• Els mèrits acadèmics i formació contínua.
• Qüestionari de Competències Professionals:
 Competències corporatives: Compromís amb la institució, excel·lència i qualitat,
orientació a l’usuari i treball en equip.
 Competències específiques: Comunicació i influència, presa de decisions,
organització i planificació.
 Competències personals: Estabilitat emocional, confiança i seguretat en si mateix i
resistència a l’adversitat.

2. FASE D’OPOSICIÓ
Es valorarà:
a. Prova de coneixements (25% del total):
Realització d’una prova de coneixements relacionada amb el lloc de treball. Aquesta
prova és eliminatòria i els aspirants que no la superin quedaran exclosos del procés de
selecció.
b. Entrevista personal (25% del total):
Valoració de l'adequació curricular al lloc de treball i de les competències personals.
El nombre de candidats/es que passaran a entrevista personal serà el següent:
 De 1 a 5 places: 4 candidats per plaça.
 De 6 a 20 places: 2,5 candidats per plaça (s’arrodonirà a l’alça).
 Més de 20 places: 2 candidats per plaça.
És reservaran un 20% de les places convocades per a la promoció interna dels professionals amb
contracte fix indefinit de l’IAS. El procés de selecció serà el mateix que el de la convocatòria
pública d’oferta pública d’ocupació.

8.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS I FINALITZACIÓ DEL PROCÉS

8.a. Resultats
Després de publicar la convocatòria, i una vegada finalitzat el termini de presentació de
candidatures i efectuades les corresponents comprovacions (fase prèvia de procés de selecció), la
Direcció de Recursos Humans publicarà el llistat provisional dels aspirants admesos i
exclosos, al tauler d’anuncis de Recursos Humans, a la web corporativa i a la intranet de l’IAS,
indicant el motiu d’exclusió en cada cas.
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Els aspirants exclosos disposaran de 5 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de
publicació del llistat, per presentar les esmenes, al·legacions i/o reclamacions que desitgin.
Finalitzada aquesta fase prèvia, els candidats admesos passaran a la realització de la prova de
coneixements, serà indispensable superar la prova per tal de seguir en el procés de selecció. Es
publicarà la llista de SUPERA / NO SUPERA PROVA.
Posteriorment dels candidats que superin la prova de coneixements passaran, se’ls valorarà
l’experiència professional, els mèrits curriculars i se’ls assenyalarà el lloc, la data i l’hora per a
realitzar el Qüestionari de Competències Professionals.
Un cop obtinguts els resultats d’aquesta fase, es publicarà la relació provisional amb els resultats
obtinguts per cada aspirant, així com la llista de candidats, amb el lloc, la data i l’hora, que hauran
de personar-se per a la realització de l’entrevista personal.
Fetes aquestes proves i amb els resultats obtinguts, es publicarà la llista definitiva dels aspirants
amb les puntuacions finals i les persones que guanyen la convocatòria.
8.b. Finalització
L’aspirant, si s’escau, haurà de superar un examen mèdic com a condició prèvia a la formalització
del contracte. En el cas que el resultat sigui NO ADEQUAT / NO APTE per al normal exercici de
les seves funcions, no es podrà adjudicar cap lloc de treball al candidat.
En el moment de comunicar a l’aspirant que ha estat seleccionat, se li informarà, si s’escau, del
reconeixement mèdic, la data de signatura del contracte i la data d’incorporació efectiva a partir de
la qual tindrà dret a les retribucions corresponents al lloc de treball objecte del concurs de mèrits.
De forma prèvia haurà d’aportar la documentació que acrediti els requisits d’accés que no hagués
aportat abans així com la documentació original que se li demani. La no presentació de la
documentació transcorreguts 10 dies hàbils de la data fitxada per la incorporació suposarà el
decaïment del dret a ocupar la plaça que, en el seu cas, podrà ser ocupada pel següent candidat
classificat o bé ser novament convocada.
Aquest termini de deu dies serà ampliable fins al mínim legal de preavís per al supòsit que el
professional treballés a una altra entitat o empresa, a comptar des de la data en que li ha estat
notificat el resultat definitiu de la convocatòria.

9. RECURS
Les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que
resolgui la convocatòria en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació o
notificació o, directament, recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà de la seva publicació o notificació.
Contra els actes de tràmit, els aspirants podran formular, durant el procés selectiu, totes les
al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració, en el moment de fer-se pública la
6
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resolució final del procés selectiu, amb els terminis contemplats en aquestes bases.

10. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que facilitin les persones aspirants seran tractades per l’IAS amb la finalitat
de gestionar els processos de selecció objecte d’aquesta convocatòria i d’informar de futures
ofertes laborals, finalitzada la qual serà destruïda.
Els candidats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts
a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), dirigint-se per
escrit a la següent adreça electrònica: convocatoriesrrhh@ias.cat

11. TRIBUNAL AVALUADOR
El tribunal actuarà en plena autonomia funcional i vetllarà per la legalitat del procediment i
l’objectivitat en les seves actuacions, amb imparcialitat, professionalitat, objectivitat, agilitat,
eficàcia i transparència.
El tribunal avaluador tindrà la següent composició, que podrà ser delegable:
•
•

•
•

President: Dr. Joaquim Casanovas Lax, Gerent de l’IAS o persona en qui delegui.
Vocals:
- Sra. Núria Batlle Joher, Directora d’Infermeria de l’Hospital de Santa Caterina o
persona en qui delegui.
- Dr. Josep Costa Borrat, Director Mèdic de l’Hospital de Santa Caterina o persona en
qui delegui.
- Sra. Margarita De Castro-Palomino Serra, Adjunta a la Direcció Assistencial de la
Xarxa Salut Mental i Addiccions o persona en qui delegui.
- Dra. Sara Rodríguez Requejo, Directora d’Atenció Primària o persona en qui delegui.
- Sra. Teresa Vilalta Altes, Directora Assistencial del Sociosanitari o persona en qui
delegui.
- Sr. Xavier Sanllehí Brunet, Director de Recursos Humans o persona en qui delegui
L’assistència dels vocals a les diferents fases del procés de selecció, anirà en funció
dels/de les candidats/es avaluats/des.
Tècnic assessor/Secretària: Sra. Anna Buil Plana, Responsable de l’Àrea de Selecció i
Avaluació o persona en qui delegui (amb veu i sense vot). Amb funcions de secretària.
Un representant legal dels treballadors/es (amb veu i sense vot).

El tribunal podrà sol·licitar la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, per
col·laborar en la realització de les proves que considerin, que es limitaran a prestar col·laboració
en les seves especialitats tècniques.
Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l’assessorament de persones expertes en matèria
lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en
la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.
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12. PRINCIPIS REGULADORS DEL PROCÉS
12.a. Publicitat
L'anunci d'aquesta convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest
anunci, juntament amb tota la documentació corresponent a la convocatòria, es publicarà al tauler
d’anuncis de Recursos Humans, a la intranet i al web corporatiu.
12.b. Igualtat d'oportunitats entre dones i homes
La present convocatòria tindrà en compte el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en
referència a l’accés a l’ocupació, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
12.c. Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal
D’acord amb el que preveu l’article 42.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social, es reserva un 7% de places en les convocatòries d’ocupació publica per tal
de ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides a l’apartat 2
de l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, sempre que superin el procés selectiu i
acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l’acompliment de les tasques. Aquesta
acreditació s'haurà de realitzar abans de la finalització del termini per a la presentació de
candidatures i mitjançant un dictamen vinculant relatiu a les condicions psíquiques, físiques o
sensorials de l'aspirant, que hagi estat expedit pel corresponent equip multiprofessional, depenent
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

13. DADES DE CONTACTE
Per realitzar qualsevol consulta, es podrà fer via:
•

Telemàtica: Enviant un correu electrònic a convocatoriesrrhh@ias.cat indicant en
l’assumpte del correu el número de referència de la convocatòria, i en el cos del missatge
els dubtes i les dades de contacte.

•

Telefònica: Àrea de Selecció i Avaluació del Departament de Recursos Humans:
972182571.

Salt, 23 d’agost de 2018

CPISR-1 C
JOAQUIM
CASANOVAS LAX

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JOAQUIM
CASANOVAS LAX
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Institut
d'Assistència Sanitària, ou=GERÈNCIA, ou=Serveis
Públics de Certificació CPISR-1 amb càrrec,
ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecSAFP (c)05, sn=CASANOVAS LAX,
givenName=JOAQUIM, title=GERENT,
serialNumber=40285576H, cn=CPISR-1 C JOAQUIM
CASANOVAS LAX
Fecha: 2018.08.23 10:00:55 +02'00'

Dr. Joaquim Casanovas Lax
Gerent de l’Institut d’Assistència Sanitària
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ANNEX 1
DETALL DEL PROCÉS DE LA CONVOCATÒRIA
1. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases reguladores de la convocatòria seran publicades a:
a) La web institucional www.ias.cat
b) A la intranet de l’IAS: http://intranet.phmj.es/intranet
c) Tauler d’anuncis de Recursos Humans
2. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Forma: La sol·licitud de participació a la convocatòria es presentarà en forma telemàtica (en
format PDF) enviant-la a convocatoriesrrhh@ias.cat. Un cop rebuda la sol·licitud es considerarà la
inscripció de la persona candidata.
En finalitzar el registre, el participant rebrà un correu electrònic (a l’adreça electrònica que hagi
especificat) amb la confirmació de la inscripció a la convocatòria. Aquest correu electrònic tindrà
els efectes de justificació de la seva participació en la convocatòria.
Termini: El període per a la formalització de la sol·licitud de participació serà d’un mes (en els
termes de l’article 30.4 de la Llei 39/2015 del PACAP), a comptar a partir del 24 de setembre de
2.018.
Documentació a adjuntar en el moment de la inscripció: Tota la documentació que s’adjunti a
la inscripció (curriculum vitae, mèrits, acreditacions professionals, etc.) haurà de ser en format
PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat. En el cas que s’aportin documents en un idioma
diferent al català o al castellà, hauran de ser traduïts per un traductor oficial. La documentació
haurà d’estar ordenada per:
1. Acreditació dels requisits indispensables.
2. Formació continua.
a. La formació s’ordenarà en l’ordre en que consta en els barems (de més a menys
hores lectives).

3. FASES DEL PROCÉS
1. Comprovació dels requisits d’accés
Aquells aspirants que reuneixin el 100% dels requisits d’accés exigits en aquestes bases
seran inclosos a la convocatòria. Només es tindran en compte aquells requisits
degudament justificats.
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2. Prova de català
Només per aquells que no acreditin el nivell corresponent al nivell C o equivalent.

3. Procés de selecció

1. FASE DE CONCURS
a. Experiència professional (25% del total):
• Es valorarà l’experiència professional hospitalària en la línia assistencial requerida,
que serà acreditada mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria
General de la Seguridad Social.
• En el cas que l’aspirant únicament presenti com a mèrit a avaluar el temps treballat a
l’Institut d’Assistència Sanitària, no caldrà que presenti cap altre document que ho
acrediti.
b. Mèrits curriculars i Qüestionari de Competències Professionals (25% del total):
• Es valoraran els mèrits acadèmics i les activitats, realitzades de Recerca, Docència i
Formació continuada.
• Qüestionari de Competències Professionals: A l’inici de la prova, el candidat haurà
d’acreditar la seva identitat mitjançant document oficial. La no identificació serà motiu
d’exclusió de la prova. La persona candidata es presentarà amb una antelació de 10
minuts abans de l’inici de la prova. La prova competencial guardarà connexió directa
amb els mèrits i capacitats que es volen avaluar, els quals tindran relació amb les
característiques específiques del lloc de treball i amb el perfil de professionals que
cerca la institució.

2. FASE D’OPOSICIÓ
c. Prova de coneixements (25% del total):
Realització prova coneixements professionals relacionada amb el lloc de treball.
Aquesta prova és eliminatòria i els aspirants que no la superin quedaran exclosos del
procés de selecció.
d. Entrevista personal (25% del total):
Es realitzarà una entrevista d'aprofundiment amb el responsable de l’àmbit i el
Responsable de Selecció, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més exacte de les
aptituds i idoneïtat del candidat en relació al lloc a proveir.

4. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
En funció de la puntuació total obtinguda, el Tribunal Avaluador redactarà la proposta d’idoneïtat
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respecte a la persona tributària de contractació. La convocatòria podrà quedar deserta si a judici
del tribunal cap candidat reuneix els requisits mínims.

5. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I INCORPORACIÓ
En el contracte laboral, que s’haurà de signar per a l’inici de la seva prestació, constarà que
l’aspirant estarà sotmès a un període de prova de 4 mesos, que s’interromprà per maternitat, risc
durant l’embaràs o incapacitat temporal que afecti el treballador en el decurs del període de prova.
El dia de la signatura del contracte laboral, el candidat proposat haurà d’acreditar els criteris
generals d’accés 8 i 9 (i 2, si s’escau), per a procedir a la formalització del contracte. Si el candidat
no ha treballat mai a l’IAS, s’iniciarà el procés d’acollida previ a la data d’incorporació.
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