CONVOCATÒRIA D’UN LLOC DE COMANDAMENT
D’INFERMERIA DE L’HOSPITAL DE VILADECANS

DE

SUPERVISIÓ

Atesa la necessitat de procedir a la provisió d’un lloc de comandament de supervisors/es
d’infermeria de la Direcció Infermera de l’Hospital de Viladecans, de conformitat amb el que
preveu la Resolució de 28 de novembre de 1988, sobre les normes que regulen les
convocatòries per a la selecció de personal d’infermeria que hagi d’ocupar llocs de
comandament d’adjunt o supervisor d’infermeria, es procedeix a fer pública aquesta
convocatòria, d’acord amb les següents:

BASES

1. Característiques generals:
1.1 El lloc de comandament d’infermeria que es treu a concurs per la present convocatòria

és el lloc de supervisor/a d’infermeria, en horari nocturn.

1.2 Les funcions a exercir seran les pròpies del càrrec, així com aquelles que els siguin

específicament delegades per la Direcció d’Infermeria.

1.3 Les retribucions de les places objecte de convocatòria són les fixades en les taules

retributives de l’Institut Català de la Salut (ICS) corresponen a un hospital de segon
grup.

1.4 La persona aspirant que resulti seleccionada serà nomenada amb expressió del lloc

concret adjudicat, el qual serà avaluat cada quatre anys, d’acord amb la normativa
vigent.

1.5 Els càrrecs de supervisió d’infermeria es desenvoluparan en horari partit de matí i

tarda, torn de tarda o torn de nit, amb disponibilitat horària per poder adaptar-se a les
necessitats.

1.6 Es realitzarà la jornada anual establerta pel II Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat

29.10.2002, sent de 1642 hores/any.

Per al bon funcionament de l’hospital, s'efectuaran les guàrdies de supervisió que per part de
la Direcció es planifiquin.

2. Requisits de les persones aspirants:
2.1 Posseir la titulació de diplomat/ada en infermeria, grau en infermeria o equivalent .
2.2 Gaudir de la condició de personal estatutari de la Seguretat Social amb nomenament

fix de diplomat/da sanitari en infermeria. També podran presentar sol·licitud el
personal sense vinculació com a personal estatutari, els quals entrarien en el procés
de selecció en una segona fase, en cas que es declari deserta la convocatòria per
manca de candidat idoni amb la condició de personal amb nomenament fix.

3. Presentació de sol·licituds
3.1 Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria hauran d’emplenar el
model de sol·licitud que se'ls facilitarà a la Direcció de Persones i Organització de
l’Hospital de Viladecans o als Serveis Centrals de I'ICS, segons model de I’annex I.
3.2 A la sol·licitud s'hi consignaran les dades personals dels aspirants i s’adjuntarà el
currículum professional complet segons consta al SGRH, juntament amb la
documentació d’aquells mèrits que s’hagin introduït al SGRH i no estiguin validats.
3.3 Les sol·licituds s'adreçaran a la Direcció Gerència de L’institut Català de la Salut i es
podran presentar en els registres del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut
o de les seves institucions sanitàries, enviar al correu electrònic
personal.hv@gencat.cat o trametre-les per qualsevol dels altres mitjans que estableix
I'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (BOE núm. 236) en el termini de 15 dies hàbils
comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquesta resolució.

4. Procediment de selecció
4.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es reunirà el Tribunal de Selecció
que, previ informe de la Comissió de Credencials de personal d’infermeria sobre la
idoneïtat de cadascun de les persones aspirants per a l’exercici del lloc de treball,
avaluarà els currículums i la documentació presentada per les persones aspirants,
que serà valorada d'acord amb el següent barem de mèrits:
1.
2.
3.
4.

Experiència en càrrecs de gestió d'infermeria
Formació en gestió d'infermeria
Coneixement i/o experiència en l’àrea d’activitat
corresponent al càrrec convocat
Serveis d'infermeria prestats en les
Administracions Públiques (0,1 punt per any)

fins a 2 punts
fins a 2 punts
fins a 3 punts
fins a 1 punt

Si escau, el Tribunal de Selecció podrà determinar la realització d'una prova objectiva i/o
entrevista competencial, en el seu cas, la puntuació màxima és de 4 punts.

4.2 La Composició del Tribunal de Selecció serà la següent:
President : Dra. Julia Santos Gala
Vocal 1: Sra. Meritxell López Hernández
Vocal 2: Susana Lozano Moncayo
Vocal 3: Maite López Guerrero
Vocal 4: Sebastián de la Corte Molina
Vocal 5: Lidia Miralles Sánchez
Secretaria: Sra. Dolors Sánchez Izquierdo
4.3 Un cop finalitzada l’actuació del Tribunal de Selecció, aquest, emetrà proposta
d’adjudicació del càrrec convocat al director gerent de l’Institut Català de la Salut, que
resoldrà l’adjudicació dels llocs convocats i la farà pública.
4.4 En el supòsit que la persona seleccionada renunciï al lloc, podrà adjudicar-se a la
següent persona aspirant per ordre de puntuació.
4.5 El director gerent de I'ICS podrà deixar desert el lloc de comandament convocat si el
Tribunal de Selecció considera que les persones aspirants no reuneixen els mèrits
suficients per ocupar-los.
5- Recursos
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015) i el Decret 276/2001,
de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix
la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’ Institut Català de la
Salut, contra els actes derivats de l'autoritat convocant, les persones interessades podran
interposar recurs potestatiu de reposició a la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut
en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació,
o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà de la data de la notificació o publicació a la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament o indirectament
el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades
poden interposar recurs d'alçada a la Direcció Gerència de l’ Institut Català de la Salut en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

Yolanda Lejardi Estévez
Directora Gerent de l'lnstitut Català de la Salut

ANNEX I

SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA DE LLOC DE COMANDAMENT DE
SUPERVISIÓ D’INFERMERIA DE L’HOSPITAL DE VILADECANS
Dades personals
1r Cognom

2n Cognom

NIF

Lloc i data naixement

Domicili

Localitat

Nom

Telèfon

Titulació

La persona, les dades de la qual estan consignades més amunt, demana que sigui
admesa aquesta sol·licitud a la qual acompanya els document exigits a la base de la
convocatòria, i que detalla al dors.
Lloc, data i signatura

DIRECTORA DE L’HOSPITAL DE VILADECANS

Relació de documents que aporteu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

