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  Convocatòria per a la selecció de   
3 facultatius/ves especialistes d’urgències CUAP  

ACUT Bages-Berguedà 
SAP Bages-Berguedà-Solsonès  

Gerència Territorial Catalunya Central 
 

1. Requisits  

• Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i el d’Especialista amb títol d’especialista 
  preferentment en Medicina Interna o Medicina de Família i Comunitària 

2. Es valorarà  

• Formació de mestratge o postgrau relacionada amb les funcions a desenvolupar: 
urgències, emergències, suport vital i emergències integrals, cures pal·liatives i de final 
de vida, etc. 

• Formació continuada en urgències, emergències i/o acreditació en suport vital avançat. 
• Formació en gestió del dol i/o processos finals de la vida. 
• Experiència en urgències i emergències. 
• Coneixements de l’ECAP. 
• Coneixements de les guies clíniques, protocols, codis i sistemes d’informació inherents 

a l’atenció immediata. 
• Experiència en el desenvolupament de les funcions descrites o similars en atenció 
     primària especialitzada. 

3. Contingut funcional del lloc de treball  

Missió 
 
Realitzar el procés de valoració clínica dels pacients i tasques sanitàries, d’estudi i propostes 
segons el grau d’urgència necessàries per tal de restablir i d’estabilitzar l’estat de salut del 
pacient i garantir-ne la seva seguretat, en coordinació amb la resta de l’equip interdisciplinari i 
d’acord amb els protocols establerts. 

Funcions principals del lloc  

 
1. Realitzar les tasques per a les quals està habilitat per la titulació d’accés al seu grup 

professional. 
2. Realitzar tasques sanitàries, d’estudi i proposta, que s’hagin de considerar en relació al 

seu grup professional. 
3. Elaborar, recollir i tractar la informació requerida per la unitat de treball on presta 

serveis o d’altres departaments. 
4. Qualsevol altra tasca relacionada amb el contingut funcional del lloc de treball, que hagi 

estat encomanada pel seu superior jeràrquic o funcional. 

Dependència jeràrquica : Director/a - Coordinador/a ACUT Bages- Berguedà 

4. Característiques del lloc i del nomenament  

• Nom del lloc: Metge/essa especialista d’urgències   
• Grup professional/categoria: facultatiu/va especialista  
• Gerència Territorial: Catalunya Central  
• Tipus de nomenament: Interí/na vacant  
• Retribució: Les establertes al II Acord de la Mesa Sectorial i normativa vigent  
• Jornada anual: L’establerta segons torn i horari  
• Data incorporació prevista: Desembre 2019/ Gener 2020  
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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 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 24 d’octubre al 7 de novembre de 
2019. 

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 de l’ICS i a la intranet d’aquesta Gerència 
Territorial.  

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. 

Seran admeses i passaran a la Fase 1 les persones aspirants que reuneixin tots els requisits 
de participació que s’indiquin en la present convocatòria. 

El procés selectiu consistirà en:  

Fase 1: Valoració Curricular 

Consistirà en l’avaluació discrecional 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. 

L’acreditació de l’experiència professional s’haurà de fer mitjançant certificat en format original 
emès per l’òrgan, autoritat o càrrec que duu a terme la gestió de recursos humans, amb 
indicació de la categoria, forma d’ocupació, períodes de serveis prestats i les funcions 
desenvolupades. 

Fase 2: 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. 

Aquests apartats tenen 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. 

L’Òrgan Tècnic de Selecció determinarà l’ordre de realització de les fases del procés selectiu 
així com el seu criteri de superació. 

7. 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 aspirant 
en les diferents fases del procés selectiu.   

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.  
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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 en la categoria i àmbit objecte de la convocatòria, a 
http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ 
  

2. No s’acceptaran candidatures fora de termini.  
 

3. La falsedat documental serà causa d’eliminació automàtica del procés selectiu. 
 

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

 
5. La persona seleccionada que renunciï al procés selectiu perdrà els drets derivats de la 

convocatòria. En aquesta situació, es podrà seleccionar la següent persona candidata 
per ordre d’idoneïtat.  

 
6. La Direcció de Persones i Desenvolupament Professional designarà un Òrgan Tècnic de 

Selecció encarregat de resoldre la convocatòria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de Recursos Economicofinancers, de Persones i de Suport 
 
Sant Fruitós de Bages, 23 d’octubre de 2019 
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