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1. Objectiu 

 
Aquest document té per objectiu definir i establir els procediments que s’han de seguir 
per a la selecció interna de persones, per a cobrir llocs permanents de treball de 
l’Hospital Clínic de Barcelona dins del marc del Conveni General. 
 
S’aplicarà en tots aquells processos de convocatòries internes que afectin als següents 
grups professional: 
 

o Personal d’Infermeria 
o Personal d’oficis i serveis i personal de suport. 
o Personal d’administració i serveis. 
o Personal titulat no assistencial. 
o Altres categories no assistencials que siguin recollides en el Conveni General de 

l’HCB. 
 
La gestió del procés de selecció interna es competència del Departament de Mobilitat i 
Convocatòries, adscrit a l’Àrea de Selecció, Formació i Desenvolupament de la Direcció 
per a les Persones. 
 
Per altra part es pretén fixar els nivells de responsabilitat de les unitat/direccions que 
intervenen en el procés, per tal d’aconseguir una millor eficiència i eficàcia de gestió de 
la selecció interna. 
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2. Aspectes generals 
 
La selecció interna de personal es farà d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat i que es tradueix en un procediment de publicitat, transparència i 
imparcialitat per tal de seleccionar el candidat/a més  idoni. 
 
Tots els processos de selecció interna son curosos amb els termes d’igualtat de gènere 
i no existeixen restriccions per qüestions de raça, ètnia, gènere, creences, nacionalitat i 
situacions personals. 
 
Es garantirà la màxima publicitat dins dels conductes interns de l’Hospital Clínic i les 
entitats vinculades per tal d’aconseguir la màxima difusió als professionals de l’hospital. 
 
En tot moment es vetllarà per la confidencialitat de les candidatures i de les persones 
avaluades. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 5 de la Llei 15/1999 de 
Protecció de Dades, les dades que es proporcionin passaran a formar part del fitxer de 
la Direcció per a les Persones de l’Hospital Clínic, i seran tractades amb la finalitat de 
participar en els processos de convocatòries internes. 
 
La selecció de les persones es farà atenent les necessitats de la Institució i sense que 
hi hagi un tracte preferencial o altres criteris de selecció, sinó únicament els derivats de 
les competències personals i professionals dels/de les candidats/tes en relació amb el 
lloc de treball a cobrir. 
 
El procediment de selecció interna ha d’adaptar-se a la singularitat de cada un dels 
llocs convocats. 
 
 

3. Requisits i condicions dels/de les aspirants 
 
Per poder ser admesos/es en els processos de selecció, els/les aspirants hauran de ser 
treballadors/es de l’Hospital Clínic o de entitats vinculades (Fundació Clínic per a la 
Recerca Biomèdica, Barnaclínic, Consorci d’Atenció Primària de Salut de Barcelona 
Esquera, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i Institut de Salut 
Global de Barcelona) amb l’HCB, tant amb contractació fixa com temporal.  
 
El personal fix serà admès en el procés de selecció interna sempre i quan romangui en 
situació actiu o en situació de baixa per IT, permís per maternitat, lactància, 
excedència per cura de fills o de familiar, o excedència.  
 
S’ha d’estar en possessió del títol acadèmic oficial exigit per el desenvolupament de les 
funcions pròpies de la categoria convocada. 
 
En funció del lloc convocat es poden tenir en compte altres requisits, entre altres, de 
caràcter acadèmic o de coneixement. Aquests requisits específics seran definits per la 
Direcció corresponent i la Direcció per a les Persones i publicats amb la convocatòria 
corresponent. 
 
Tenir i acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions 
pròpies de la categoria i lloc convocat, la qual cosa s’acreditarà, si s’escau, una vegada 



Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de Conveni General 

 

 

 
 

4  

   
Direcció per a les Persones  

  

  
   

superat el procés selectiu, mitjançant l’examen de salut per part dels serveis de Salut 
Laboral de l’HCB. L’ocupació definitiva del lloc està supeditada al compliment d’aquest 
requisit. 
 

4. Comitè de Selecció 
 
Els Comitès de Selecció per als diferents processos de selecció interna estaran formats 
per les següents persones, depenent de l’àmbit professional al que estigui adscrit el lloc 
convocat: 

 
o Membres de l’equip de la Direcció per a les Persones 
o Membres de l’equip de direcció de l’Institut/Centre/Direcció al qual 

pertany el lloc convocat. 
o En el cas de Direcció Infermera el Comitè de Selecció està format pel 

Comitè Tècnic de la Direcció Infermera 
 
El Comitè de Selecció té la capacitat de convocar a qualsevol professional que pugui 
aportar coneixements respecte al procés de selecció. Aquest professional acudirà al 
comitè de selecció amb veu i sense vot. 
 
Les funcions del Comitè de Selecció són les següents: 

1. Vetllar per l’acompliment dels aspectes generals de les diferents 
convocatòries. 

2. Vetllar pel correcte desenvolupament del procés de selecció 
3. Designar la persona seleccionada per a ocupar el lloc convocat entre 

els/les candidats/tes presentats/ades. 
4. Resoldre les reclamacions. 

 
Els membres del Comitè de Selecció mantindran l’oportuna confidencialitat i el secret 
professional pel que fa a la convocatòria i als temes tractats en les reunions. 
 
S’inhibiran de formar part del Comitè de Selecció les persones que participin del procés 
de selecció objecte de resolució. 
 
 

5. Definició de les condicions de la convocatòria. 
 
 
5.1) Inici del procés. 
 
Després de l’aprovació de la cobertura vacant i tenint la informació referent a les 
condicions del lloc: categoria, adscripció, torn i horari, s’inicia el procés de selecció. 
 
 
5.2) Elaboració del perfil 
 
La Direcció de l’Institut /Centre o Direcció farà una proposta del perfil al Departament 
de Mobilitat i Convocatòries dels llocs que s’han de convocar, el qual contindrà el 
següents apartats: 

o Dades del lloc 
o Definició del lloc 
o Requisits i Mèrits 
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o Titulació acadèmica oficial 
o Formació específica pel desenvolupament del lloc  
o Experiència 
o Altres aspectes curriculars 
o Competències genèriques i específiques del lloc de treball. 

 
Així mateix s’indicarà totes les dades referents a la convocatòria del procés de selecció 
interna, tenint en compte la planificació del procés: terminis del procés, les proves o 
entrevistes que es puguin realitzar, etc. 
 
 
5.3) Elaboració del document de la convocatòria (Anunci) 
 
En aquest document consten les següents dades: 

o Número de referència 
o Categoria del lloc 
o Institut/ Centre/Direcció al qual pertany el lloc convocat 
o Horari i torn. 

 
També, si s’escau, s’incorporarà informació addicional: 

o Funcions del lloc de treball 
o Descripció del lloc de treball 

 
També hi constaran els requisits mínims per a participar en el procés de selecció i 
mèrits que es tindran en compte per a la selecció del/la candidat/a designat/da per 
cobrir el lloc convocat, així com les competències funcionals descrites en la definició del 
perfil. 
 
S’indicaran les condicions i els terminis de la presentació de sol·licituds, així com la 
resta d’informació que es consideri necessàries per la tramitació de la sol·licitud. 
 
Constarà si s’incorporen les proves i/o entrevistes en el procés de selecció per tal de 
valorar o completar els mèrits aportats pels candidats.  
 
 
5.4) Difusió de la convocatòria 
 
Seguint el criteri de màxima difusió als professionals del l’Hospital Clínic i les entitats 
vinculades, la convocatòria del procés de selecció es farà pública en la plana d’intranet 
de l’Hospital Clínic, així com en els taulells d’anuncis a disposició de la Direcció per a les 
Persones. 
 
Així mateix es comunicarà al Comitè d’Empresa la publicació de la convocatòria 
mitjançant correu electrònic. 
 
 
5.5) Recepció de sol·licituds 
 
Per tal de participar en el procediment selectiu corresponent caldrà presentar una 
sol·licitud normalitzada de participació als processos de selecció interna de l’Hospital 
Clínic. En el document de sol·licitud s’han d’ordenar les places en les que els 
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candidats/es es presenten per ordre de preferència. En el moment de la resolució es 
tindrà en compte aquesta preferència. 
 
L’imprès estarà a la disposició del personal al Departament de Mobilitat i Convocatòries 
de la Direcció per a les Persones, a les Àrees de Gestió i Relacions Laborals de 
l’Hospital Clínic a la seu Villarroel o seu Maternitat, a la intranet de l’Hospital. 
 
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l’aspirant. La manca de signatura 
suposarà l’exclusió de l’aspirant. 
 
En cas que l’aspirant es presenti per primera vegada a un procés de selecció o faci més 
de cinc anys que no es presenta, haurà d’adjuntar un currículum juntament amb la 
documentació acreditativa. 
 
Els/Les aspirants hauran de mantenir els seus currículums actualitzats, aportant la 
còpia de la documentació acreditativa quan es presentin a un nou procés de selecció. 
No es tindran en compte les titulacions que s’anomenin en el currículum i no estiguin 
degudament acreditades. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per duplicat en un dels següents llocs: 
 Departament de Mobilitat i Convocatòries,  

Departament Gestió i Relacions Laborals de la seu Villarroel o Maternitat   
o en els llocs que es designi en la convocatòria.  

 
El termini de presentació serà l’establert en la convocatòria, el període de presentació 
no serà inferior a quinze dies naturals. 
 
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
5.6) Admissió d’aspirants. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, des del Departament de 
Mobilitat i Convocatòries es realitzarà la validació dels requisits dels sol·licitants per tal 
de determinar els/les aspirants exclosos i admesos al procés de selecció. Els/Les 
candidats/tes hauran de complir els requisits establerts en el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds. Aquesta informació es valida al Comitè de Selecció. 
 
5.7) Valoració dels currículums dels/de les aspirants. 
 
La valoració de les candidatures es farà segons els barems definits . El barem estableix 
la puntuació que correspon a cadascun dels aspectes curriculars. 
Els factors que es volen mesurar en aquesta fase són: 

o Experiència professional 
I. Experiència en l’HCB i entitats vinculades 

II. Experiència en la categoria de la convocatòria 
III. Experiència en llocs similars (definit en la convocatòria) 

o Avaluació curricular 
I. Formació específica (definida en la convocatòria) 

II. Formació general 
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o Avaluació de les competències 
o Altres mèrits específics 

 
Tenint en compte les condicions del perfil del lloc convocat es farà la valoració del 
currículum en funció del barem definit. 
 
5.8) Avaluació dels candidats/tes. 
 
De totes les candidatures presentades es farà un procés de preselecció al qual 
accediran les que compleixen qualsevol dels següents aspectes: 

 Tingui experiència en el lloc similar (definit en el document de la convocatòria) 
O,  

 Que el total de la suma de la puntuació en formació específica més la puntuació 
en experiència en un lloc similar sigui igual o superior al 40% de la suma de 
aquestes puntuacions sobre el candidat que tingui la suma més elevada 

 
El Comitè de Selecció tindrà en consideració el resultat de la darrera avaluació de les 
competències dels candidats. 
 
De les candidatures preseleccionades, i per tal d’aprofundir en el coneixement de les 
trajectòries formatives i d’experiència, es podrà disposar dels següents instruments, si 
es consideren necessaris: 

o Entrevistes d’incidents crítics per tal de conèixer en profunditat 
l’experiència i coneixement, i identificar evidències sobre les 
competències i funcions. 

o Proves específiques en funció dels requisits i mèrits establerts en la 
convocatòria. 

 
Es realitzarà una valoració de tota la informació rebuda de les candidatures en funció 
de les eines de selecció utilitzades. 
 
En el cas que es realitzin proves teòriques/pràctiques, el candidat/a que no superi el 
50% de la puntuació màxima de la prova, no podrà ser el candidat seleccionat. 
 
5.9) Resolució i comunicació. 
 
Un cop establerta la candidatura guanyadora, es procedirà a la signatura de la 
resolució, la qual es farà pública mitjançant el mateixos conductes que es va fer per la 
publicació de la convocatòria. També el Comitè de Selecció publicarà de manera 
anonimitzada el llistat de les persones presentades amb els resultats obtinguts. 
 
Els candidats disposaran d’un termini de 7 dies hàbils (comptats de dilluns a divendres) 
per presentar reclamacions, que seran resoltes pel Comitè de Selecció en el termini 
màxim d’un mes abans d’emetre una resolució definitiva. 
 
Es comunicarà al Comitè d’Empresa el resultat de la resolució i es comunicarà a 
l’interessat la seva designació com adjudicatari del lloc. 
 
6.  Renúncia. 
 
En el cas que el/la candidat/da seleccionat/ada per ocupar el lloc convocat optés per 
renunciar al lloc, haurà de comunicar-ho en un termini de 7 dies naturals a comptar 
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des de la data de publicació de la resolució. Aquesta renúncia s’haurà de fer per escrit i 
estar signada per l’interessat/ada i anirà dirigida al Departament de Mobilitat i 
Convocatòries.  En cas de renúncia s’adjudicarà la plaça al següent candidat de la llista. 
 
 
7. Convocatòria declarada deserta. 
 
Una convocatòria pot quedar deserta quan cap dels candidats/tes no reuneixi les 
condicions d’idoneïtat establertes en la convocatòria.  
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Avaluació dels mèrits dels/de les candidats/es a les convocatòries de 
selecció 
 
 OBJETIU 
 
 
En aquest document s’estableix les definicions dels ítems valorables en les 
convocatòries internes de l’HC. Així mateix, per a cada un d’aquest ítems es concreta la 
puntuació dels diferents apartats que es poden tenir en compte en la resolució del 
procés de selecció. 
 
 
1. ASPECTES GENERALS 
 
 
Els processos de selecció per l’accés als llocs de l’HCB, es faran atenent les necessitats 
de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
Es seguirà els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i s’haurà de tenir en 
compte tot allò que s’estableixi  en matèria de selecció pels professionals de l’hospital. 
 
La  revisió de les candidatures és una eina més en el procés de selecció dels aspirants, 
a la qual es poden afegir d’altres com entrevistes, proves o avaluació de les 
competències per tal d’aconseguir la designació idònia del/de la professional. 
 
Un cop comprovat l’acompliment dels requisits generals i condicions per part dels/de 
les aspirants, es passa a valorar diferents aspectes de les candidatures, aquesta fase 
del procés consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones aspirants que 
compleixin els requisits establerts.  
 

 
2. DEFINICIÓ D’ÍTEMS 
 
 
Dins de la fase d’avaluació de diferents aspectes de les candidatures per ocupar un lloc 
convocat es té en compte els següents dimensions: l’experiència professional, 
l’avaluació curricular i l’avaluació de l’activitat professional, aquestes es puntuaran 
segons unes regles de càlcul, barem: 
 
Els ítems tindran diferents apartats: 
 

a) Experiència professional 
I. Temps treballat a l’Hospital 

II. Temps treballat en la categoria del lloc convocat 
III. Temps d’experiència en llocs similars al convocat. 
 

b) Avaluació curricular.  
I. Coneixements. Valoració de la formació continuada general i 

específica relacionada amb el lloc de treball. 
II. Coneixements. Valoració de la formació postgraduada (màsters i 

postgraus). 
III. Coneixements. Activitat científica. 
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c) Avaluació de competències 
 

d) Altres mèrits específics (Proves específiques i/o entrevistes) 
 
 
 2.1 Experiència professional 
 
 
I. Hospital. Es tindrà en compte el temps de treball efectiu en l’HCB o de les altres 
entitats vinculades amb qualsevol contractació laboral i categoria.  
 
II. Categoria. Es comptabilitzarà els temps de treball efectiu en el grup professional del 
lloc convocat.  
 
III. Lloc similar al convocat. En quant a l’experiència en llocs similars, es tindrà en 
compte el temps treballat en la categoria  i en els àmbits funcionals que s’estableixin 
en la convocatòria.  
 
L’experiència en les empreses vinculades haurà de ser degudament acreditada, i ha de 
constar la categoria i les funcions desenvolupades. El comitè comprovarà l’experiència i 
validarà els seus efectes per a la convocatòria. 
 
En l’apartat d’experiència en llocs similars al convocat, es comptaran els dies assignats 
als centres de cost corresponents  en el període de contractació (presències). 
 
 2.2.1 Avaluació Curricular.  
 
 
L’avaluació curricular correspon als mèrits de caràcter acadèmic o formatiu aportats 
pels candidats/tes. Així distingirem: 

 
2.2.1.1 Formació acadèmica reglada. 

Es tindran en compte les següents titulacions: 
 

o Especialització en infermeria regulada pel Ministerio de Educación y Ciencia. 
 Infermeria del treball 

 
I d’altres que es puguin reconèixer 
 
Es valorarà especialment l’especialitat d’infermeria relacionada amb el lloc de treball 
convocat, a aquest efectes en el moment de la convocatòria es definirà les especialitats 
relacionades per als llocs de treball convocats. 

 
o Formació postgrau.  

Correspon al cicle d’estudis especialitzats que es cursen després de l’obtenció del títol 
del diplomatura/llicenciatura/grau universitari. Es distingirà entre Màster i Postgrau 
universitari, i han d’estar organitzats i/o autoritzats per les divisions, facultats, escoles 
universitàries, departaments i altres entitats amb conveni amb la universitat.  
 



Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de Conveni General 

 

 

 
 

12  

   
Direcció per a les Persones  

  

  
   

Es valorarà especialment les titulacions de postgrau relacionats amb el lloc de treball 
convocat, a aquest efectes en el moment de la convocatòria es definirà les titulacions 
específiques per als llocs de treball convocats. 
 
La titulació es valoraran segons la seva relació amb el lloc de treball convocat en : 

a) Específic. Relació directe amb el lloc de treball 
b) No relacionats. Relacionat amb el contingut funcional de la categoria. 

 
L’avaluació curricular correspon als mèrits de caràcter acadèmic o formatiu aportats 
pels candidats/tes: 
 

2.2.1.2 Formació continuada 
 
La formació continuada es la iniciada en finalitzar els estudis requerits i destinada a 
actualitzar i millorar coneixements, habilitats i actituds dels professionals davant 
l’evolució de la disciplina i les demandes i necessitats tant socials com del propi sistema 
sanitari. 
La formació que forma part d’estudis reglats (pla d’estudis, crèdits de lliure elecció...) 
té la consideració de formació reglada i no és formació continuada. 
 
Es reconeixeran les activitat formatives realitzades per les següents entitats: 

• Aula Clínic i formació impartida des dels diferents Instituts/Centres de l’HCB 
• Ministeri de Ciència i Tecnologia i els Departaments corresponents de les 

Comunitats Autònomes. 
• Universitats, Escoles Universitàries i entitats amb conveni amb aquestes. 
• Organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut (IES, ICS, 

ICASS) o d’altres departaments (EAPC...)  
• Qualsevol Administració Pública. 
• Entitats acreditades per òrgans oficials acreditadors de formació contínua 

autonòmics o de l’Estat. 
• Entitats nacionals i estrangeres de reconegut prestigi acreditades per a la 

docència. (segons les seves respectives lleis). 
• Unió Consorci Formació  
• Col·legis i/o associacions professionals 
• Organitzacions sindicals o socials 

 
Aquestes dues últimes es valoraran sempre que estiguin autoritzades i acreditades pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia, departament corresponent de les comunitats 
autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats gestores d’institucions 
sanitàries de la Seguretat  Social i organismes autònoms docents dependents del 
Departament de Salut o d’altres departaments de la Generalitat.  
 
Així distingirem dues formes de Formació continuada : 

 
 Formació general. 

Formació que faci referència al àmbit de treball. 
 

 Formació especifica. 
Formació definida específicament en el perfil que es publica. 
 
Amb caràcter general, la formació aportada pels candidats s’ha d’ajustar als criteris 
d’idoneïtat i qualitat que decidirà el Comitè de Selecció. Així mateix, podrà excloure del 
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procés d’avaluació curricular aquells títols de formació continuada que consideri que no 
compleixen un mínim de qualitat formativa. 
 
Els cursos a distància s’hauran d’ajustar a les condicions establertes en aquest apartat, 
i la seva valoració serà la meitat del valor de la formació continuada presencial. Només 
seran vàlids els cursos a distància que requereixen superar proves i/o exàmens. 
 
El barem de la formació es pot consultar en la taula de puntuacions.  
 
En el cas que en els cursos on només hi constin dies es valora 1 dia = 3 hores.  
 
En els cursos que només constin crèdits, per a cada crèdit es comptabilitzarà 10 hores. 
 
En l’àmbit dels titulats superiors o categories afins es tindrà en compte formació 
acadèmica reglada com especialitats, certificacions oficials i/o específiques del lloc de 
traball i formació postgraduada (màsters i postgraus). 
 

2.2.2 Avaluació Curricular. (Processos Direcció Infermera) 
 
 
L’avaluació curricular correspon als mèrits de caràcter acadèmic o formatiu aportats 
pels candidats/tes. Així distingirem dues formes : 

 
2.2.2.1 Formació acadèmica reglada. 

Es tindran en compte les següents titulacions: 
 

o Especialització en infermeria regulada pel Ministerio de Educación y Ciencia. 
 Infermeria de Salut Mental. 
 Infermeria Familiar i Comunitària. 
 Infermeria d’Obstetrícia. 
 Infermeria en Geriatria i Gerontologia 

 
I d’altres que es puguin reconèixer 
 
Es valorarà especialment l’especialitat d’infermeria relacionada amb el lloc de treball 
convocat, a aquest efectes en el moment de la convocatòria es definirà les especialitats 
relacionades per als llocs de treball convocats. 

 
o Formació postgrau.  

Correspon al cicle d’estudis especialitzats que es cursen després de l’obtenció del 
diploma o grau sanitari. Es distingirà entre Màster i Postgrau universitari, i han d’estar 
organitzats i/o autoritzats per les divisions, facultats, escoles universitàries, 
departaments i altres entitats amb conveni amb la universitat.  
 
Es valorarà especialment les titulacions de postgrau d’infermeria relacionats amb el lloc 
de treball convocat, a aquest efectes en el moment de la convocatòria es definirà les 
titulacions relacionades per als llocs de treball convocats. 
 
La titulació es valoraran segons la seva relació amb el lloc de treball convocat en : 

a) Específic. Relació directe amb el lloc de treball 
b) No relacionats. Relacionat amb el contingut funcional amb l’infermeria 
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  2.2.2.2 Formació continuada. 
 
“La formació continua és el procés d’ensenyament i aprenentatge actiu i permanent al 
que tenen dret i obligació els professionals sanitaris, (...) i que està destinat a 
actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals sanitaris 
davant l’evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats, tant socials com 
del propi sistema sanitari” (LOPS, art. 33. BOE núm. 280 de 22 de novembre de 2003). 
 
Es reconeixeran les activitat formatives realitzades per les següents entitats: 

• Aula Clínic i formació impartida des dels diferents Instituts/Centres de l’HCB 
• Ministeri de Ciència i Tecnologia i els Departaments corresponents de les 

Comunitats Autònomes. 
• Universitats, Escoles Universitàries i entitats amb conveni amb aquestes. 
• Organismes autònoms docents dependents del Departament de Salut (IES, ICS, 

ICASS) o d’altres departaments (EAPC...)  
• Qualsevol Administració Pública. 
• Entitats acreditades per òrgans oficials acreditadors de formació contínua 

autonòmics o de l’Estat. 
• Entitats nacionals i estrangeres de reconegut prestigi acreditades per a la 

docència. (segons les seves respectives lleis). 
• Unió Consorci Formació  

 
També es valoren les activitats formatives sanitàries organitzades per: 

• Col·legis i/o associacions professionals 
• Organitzacions sindicals o socials 

 
Aquestes dues últimes es valoraran sempre que estiguin finançades, autoritzades i/o 
acreditades pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, departament corresponent de les 
comunitats autònomes, universitats, escoles universitàries, entitats gestores 
d’institucions sanitàries de la Seguretat  Social i organismes autònoms docents 
dependents del Departament de Salut o d’altres departaments de la Generalitat.  
 
Amb caràcter general, la formació aportada pels candidats s’ha d’ajustar als criteris 
d’idoneïtat i qualitat que decidirà el Comitè de Selecció. Així mateix, podrà excloure del 
procés d’avaluació curricular aquells títols de formació continuada que consideri que no 
compleixen un mínim de qualitat formativa. 
 
Els cursos a distància s’hauran d’ajustar a les condicions establertes en aquest apartat, 
i la seva valoració serà la meitat del valor de la formació continuada presencial. Només 
seran vàlids els cursos a distància que requereixen superar proves i/o exàmens. 
 
Pels cursos on només hi constin dies es valora 1 dia = 3 hores. 
 
La valoració màxim per formació continuada serà l’equivalent a 500 hores de formació, 
i per cada acció formativa com a màxim es comptabilitzarà 100 hores. 
 
 
  2.3 Activitat Científica. 
 
Les activitat de recerca hauran d’estar vinculades a l’àmbit sanitari i relacionades amb 
la categoria. 
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a) Publicacions: llibres i articles. 
 
Una publicació és un resum o resultat d’un treball d’investigació que es realitza basat 
en el mètode científic. Conté les mateixes etapes d’un estudi científic però només recull 
els aspectes més importants del treball. Aquest article o publicació ha estat avaluat per 
un o més membres del consell científic de la revista.  Aquesta revista ha de ser 
periòdica i publicada dins del context de les Ciències de la Salut.  Aquesta publicació 
pot ser:  
Articles originals, articles científics on s’expliquen per primer cop els resultats d’un 
estudi realitzat. 
Articles de revisió: article científic on resumeix i s’analitza els resultats d’altres treballs 
publicats anteriorment sobre una temàtica concreta. 
Comunicats breus : (no confondre amb cartes al director) són descripcions curtes 
d’importants treballs en investigació. 
Articles descriptius: inclou un procés d’implementació, de seguiment o avaluació 
(informe de casos, observacions clíniques, adaptacions innovadores o implementació 
de protocols. Aquests articles han d’incloure les cites i referències indispensable per 
verificar aquesta informació). 
 

b) Ponències, comunicacions i pòster 
 
S’avaluarà: Ponències, comunicacions orals i pòsters 
 
S’avaluaran les següents aportacions: 
 

 Ponències: Exposicions orals convidades a congresos i jornades en format de 
conferència, taula rodona, moderacoins de taules o realització de taller. 

 Comunicacions orals: Exposicions orals acceptades pel Comitè Científic del 
congrés o jornada i exposades en taules rodones corresponents. 

 Pòsters: Presentacions en format pòster als mateixos congressos i jornades 
científiques 
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 2.4 Avaluació de competències i altres mèrits específics 
 

Avaluació del conjunt d’habilitats, actituds, coneixements i altres determinants per a la 
presa de decisions que permet que l’actuació professional estigui en el nivell exigible en 
cada moment. 
 
  2.4.1 Avaluació de l’acompliment de les competències. 
L’avaluació de l’activitat professional correspon a la valoració del nivell competencial en 
el desenvolupament de les tasques diàries mitjançant un qüestionari en el que queden 
reflectides el conjunt de competències.  
 
 
L’avaluació la farà el comandament immediat amb el vist i plau de la Direcció 
corresponent. 
 
  2.4.2 Entrevista aprofundiment de les competències 
Amb l’objectiu d’aprofundir en el recull d’informació d’aspectes com la formació 
acadèmica, competències (coneixements i habilitats personals), experiència 
professional i motivacions dels candidats, es podrà realitzar en el cas que el procés de 
selecció ho requereixi. 
 
La tècnica d’entrevista serà d’incidents crítics per tal de conèixer en profunditat 
l’experiència i coneixement i identificar evidències sobre les competències i funcions. 
 
Els aspectes competencials a desenvolupar a l’entrevista són: 
 
Treball en equip 
Flexibilitat 
Responsabilitat 
Resistència a l’ estrés 
Motivació personal 
Confidencialitat 
Capacitat d’adaptació a diferents contexts 
Autonomia 
Atenció al client 
 
 

2.4.3. Proves específiques 
Es podran realitzar proves específiques relacionades amb el lloc de treball. Les proves 
específiques estan adreçades a acreditar les competències en la categoria a la qual 
s’opta, mitjançant les tècniques que la Direcció per a les Persones o el Responsable 
funcional expert en l’àmbit considerin més adequades.  
 
Es podrà tenir en compte dins de l’avaluació curricular altres mèrits específics per al 
desenvolupament del lloc convocat, com pot ser coneixements en idiomes o titulacions 
específiques. 
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4.  Taula de puntuacions barem  
 

Grau/Diplomat Infermera 

 
Agrupador 

Punts màx 
agrupador 

Apartat Càlcul 
Punts Màx. 

Apartat 

Experiència 
professional 

34 

Experiència HCB Màx 15 anys 5 

Experiència Categoria Màx 15 anys 10 

Experiència en lloc similar Màx 15 anys 19 

Avaluació curricular 32 

Titulació infermera especialista regulada pel 
MEiC – Relacionada amb el lloc convocat 

10 punts per especialització 

15 

Titulació infermera especialista regulada pel 
MEiC – No relacionada amb el lloc convocat 

1 punts per especialització 

Màster específic 8 punts per màster 

Màster no relacionat 2 punts per màster 

Postgrau específic 4 punts per postgrau 

Postgrau no relacionat 1 punts per postgrau 

Formació continuada. Màx 500 h. (màx on-line 125 h.) 11 

Activitat científica 

0,25 punts per Pòster  1 

0,5 punts per Comunicació o Ponència  2 

1 punts per Publicació 3 

Avaluació de 
l'activitat 

professional 
34 

Avaluació competències 17 

Entrevista per competències/Proves 17 
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Tècnic àmbit assistencial FPII/CFGS 

 

Agrupador 
Punts màx 
agrupador 

Apartat Càlcul Punts Màx. Apartat 

Experiència 
professional 

34 

Experiència HCB Màx 15 anys 5 

Experiència Categoria Màx 15 anys 10 

Experiència en lloc similar Màx 15 anys 19 

Avaluació 
curricular 

32 

Formació continuada Específica . Màx 500 h. (màx on-line 125 h.) 19 

Formació continuada General . Màx 500 h. (màx on-line 125 h.) 8 

0,25 punts per Pòster  
1 

0,50 punts per Comunicació 
2 

1 punt per Publicació 
2 

Avaluació de 
l'activitat 

professional 
34 

Avaluació competències 17 

Entrevista per competències/Proves 17 
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Auxiliars d’Infermeria/TCAI 
 

Agrupador 
Punts màx 
agrupador 

Apartat Càlcul Punts Màx. Apartat 

Experiència 
professional 

34 

Experiència HCB Màx 15 anys 5 

Experiència Categoria Màx 15 anys 10 

Experiència en lloc similar Màx 15 anys 19 

Avauació 
curriclar 

32 Formació continuada. Màx 500 h. (màx on-line 125 h.) 32 

Avaluació de 
l'activitat 

professional 
34 

Avaluació competències 17 

Entrevista per competències/Proves 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de Conveni General 

   

20 
Direcció per a les Persones   

Auxiliars Sanitaris 
 

Agrupador 
Punts màx 
agrupador 

Apartat Càlcul Punts Màx. Apartat 

Experiència 
professional 

46 

Experiència HCB Màx 15 anys 5 

Experiència Categoria Màx 15 anys 16 

Experiència en lloc similar Màx 15 anys 25 

Avauació 
curricular 

20 Formació continuada Màx 250 h. (màx on-line 125 h.) 20 

Avaluació de 
l'activitat 

professional 
34 

Avaluació competències 17 

Entrevista per competències/Proves 17 
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Personal d’administració. 

 

Agrupador 
Punts màx 
agrupador 

Apartat Càlcul Punts Màx. Apartat 

Experiència 
professional 

32 

Experiència HCB Màx 10 anys 5 

Experiència Categoria Màx 10 anys 11 

Experiència en lloc similar Màx 10 anys  16 

Avaluació 
curricular 

34 

Formació continuada Específica Màx 250 hores* 24 

Formació continuada General Màx 250 hores* 10 

Avaluació de 
l'activitat 

professional 
34 

Avaluació competències 10 

Entrevista per competències/Proves 24 

 
*Màx. 60 hores per activitat formativa 
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Oficis i serveis i personal de suport 

 

Agrupador 
Punts màx 
agrupador 

Apartat Càlcul Punts Màx. Apartat 

Experiència 
professional 

32 

Experiència HCB Màx 15 anys 5 

Experiència Categoria Màx 15 anys 11 

Experiència en lloc similar Màx 15 anys  16 

Avaluació 
curricular 

34 

Formació continuada Específica Màx 250 hores 24 

Formació continuada General Màx 250 hores 10 

Avaluació de 
l'activitat 

professional 
34 

Avaluació competències 17 

Entrevista per competències/Proves 17 

 
 
 


