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ANUNCI 

 
De convocatòria de proves selectives per a la provisió de 15 contractes indefinits per a la cobertura de 15 
llocs de treball de la plantilla laboral de la societat Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L. 

 
 
Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L. anuncia la convocatòria número AS 01/19 de proves selectives 
per a la provisió dels següents llocs de treball: 
 

- 1 metge especialista en Atenció Primària 
- 1 metge especialista en Cirurgia 
- 1 metge especialista en Ginecologia 
- 1 metge especialista en Traumatologia 
- 1 metge especialista en Anestesia 
- 2 metge d’Urgències 
- 1 infermer  Atenció Primària 
- 2 infermer Hospitalització 
- 1 administratiu d’ Urgències (TEMPS PARCIAL coef: 0.666) 
- 1 administratiu Logística Magatzem Farmàcia (TEMPS PARCIALcoef : 0.5) 
- 1 administratiu Oficina Tècnica (TEMPS PARCIAL coef : 0.5) 
- 1 ajudant cuina  
- 1 Subaltern Portalliteres  

 
La provisió es realitzarà en règim de personal laboral fix, segons les condicions fixades al Conveni col·lectiu del 
SISCAT vigent, d'acord amb les condicions específiques que, per a cada lloc de treball, s'indiquen al corresponent 
Annex, i amb les condicions generals que es fixen a continuació. 
 
 
 
 CONDICIONS GENERALS 

 
 
1. Requisits d'admissió i accés 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als 

quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors. Els aspirants que no compleixin aquest requisit hauran 
d’acreditar estar en possessió de permís de treball i de residencia que els habiliti per a la signatura del 
contracte indefinit a la data prevista d’incorporació. 

b) Tenir complerts els divuit anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació obligatòria. 
c) Posseir la titulació suficient que es requereixi en cada cas. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal 

disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Cultura. 
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball. 
e) No haver estat separat del servei de l’Administració pública per cap expedient disciplinari i no tenir 

antecedents penals per delictes que inhabilitin l’exercici de les funcions públiques. 
 
 
2. Procés de selecció 

 
El procés de selecció constarà de les fases següents: 
 
a) Concurs de mèrits  
b) Prova psicotècnica i/o de coneixements. (opcional) 
c) Entrevista.  
 
 
2.1. Fase de concurs de mèrits. 

 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que acreditin els aspirants d'acord amb la puntuació obtinguda en 
aplicar el barem de mèrits definit en l’annex corresponent per categoria professional: 
 
Per accedir a la fase següent caldrà obtenir un mínim del 40% de la puntuació màxima en cada categoria 
professional. 
 
 
2.2. Fase de prova de coneixements 
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Es realitzarà una prova de coneixements sobre les matèries establertes en l’Annex de condicions específiques 
per a cada lloc de treball quan, a criteri de la Òrgan tècnic de selecció, es consideri necessari per a una millor 
classificació dels aspirants a un determinat lloc de treball. 
 
La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és la mateixa definida en els annex de la fase de  
concurs de mèrits per categoria professional. Caldrà assolir un mínim de 50% punts per superar aquesta fase. 
 
Un cop finalitzada aquesta fase es classificaran els candidats per a cada lloc de treball segons la suma de les 
puntuacions obtingudes en la fase I i II. Passaran a la fase següent fins a un màxim de 3 candidats per lloc de 
treball individual  
 
 
2.3. Fase de prova psicotècnica i/o d'entrevista 

 
L'entrevista versarà sobre qüestions relatives al lloc de treball objecte de la convocatòria i sobre el currículum 
presentat per l'aspirant. 
 
La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és del 100% del punts màxims definits en els annex 
de la fase de  concurs de mèrits per categoria professional. Caldrà assolir un mínim de 50% del punts per 
superar aquesta fase.  
  
També, durant aquesta fase del procés selectiu, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d'acreditar el coneixement de llengua espanyola en l'expressió oral, tenint en compte que s'hi ha d'exigir 
un grau de coneixements idiomàtics adequats a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball. Aquest 
coneixement s’haurà d’acreditar documentalment, o bé si això no és possible, caldrà efectuar un exercic i, que 
serà avaluat pel tribunal, La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte. Els aspirants que no el superin 
quedaran eliminats del procés de selecció. 
 
2.4 Condicions d’aplicació dels criteris de selecció  
 
Aquestes condicions generals seran les de aplicació sempre que no s’especifiqui alguna modificació en el 
annex del lloc de treball corresponent. En aquest cas prevaldran sempre les condicions específiques del lloc 
de treball. 
 
  

3. Òrgan Tècnic de Selecció 

 
L'Òrgan Tècnic de Selecció de les proves el componen els membres que figuren en l'Annex de condicions 
específiques.  
 
L'Òrgan Tècnic de Selecció no podrà aprovar ni declarar que han superat el procés de selecció un nombre 
superior d'aspirants al de llocs de treball convocats. 
 
L'Òrgan Tècnic de Selecció podrà disposar els sistemes d'acreditació i de comprovació que consideri més 
escaients en cada cas i per a cada tipus de mèrits, i pot convocar els aspirants per precisar o ampliar aspectes 
concrets en relació amb els mèrits al·legats. 
 
L'Òrgan Tècnic de Selecció, si ho estima procedent, podrà proposar al director-gerent d’Aran Salut declarar 
deserta la plaça convocada. 
 
Als efectes de comunicació i altres incidències, l'Òrgan Tècnic de Selecció té la seva seu al carrer Espitau 
número 5,  25530 Vielha. 

 
 
4. Sol·licituds 

 
4.1. El termini per a la presentació de sol·licituds per participar en els processos de selecció acaba el,proper 

dia 19 de Març de 2020 a les 14:00H. 
 

Les sol·licituds es poden presentar al registre d’Aran Salut, o bé es poden trametre per qualsevol dels 
mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. L’adreça on es pot presentar i enviar les sol·licituds 
és la següent: 
 

Departament de Recursos Humans 
Carrer Espitau, 5 
25530 Vielha 
Telèfon: 973 64 31 40  
E-mail:  convocatoria@aransalut.com 
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Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents: 
 
- Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del 

document oficial acreditatiu de la personalitat.  
- Certificats acreditatius dels mèrits que al·legui l'aspirant. 
- Currículum de l'aspirant. 
 
Els requisits i mèrits al·legats pels aspirants s'han d'entendre sempre referits a la data d'acabament del 
termini per a la presentació de les sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la signatura 
del contracte de treball corresponent. 
 
Per a cada lloc de treball (o grup) convocat s'haurà de presentar una sol·licitud i la documentació per 
separat. 

 
4.2 Les persones aspirants amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat 

d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials abans del seu començament, sens 
perjudici que superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser contractat, hagin 
d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de 
treball a proveir. 
 

Les persones aspirants amb discapacitat poden demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o 
l'adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis previstos en la 
convocatòria, i el motiu o motius d'aquestes. Així mateix, les persones aspirants amb discapacitat poden 
demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació del lloc de treball, de conformitat amb el que 
estableix l'article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones 
amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. 
 
Als efectes de tot l'anterior, els aspirants discapacitats, si s'escau, s'han de dirigir als centres de l'Institut 
Català d'Assistència i Seveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social. Per a més 
informació, es poden adreçar als telèfons següents: demarcació de Barcelona, telèfon 934 252 244; 
demarcació de Girona, telèfon 972 486 060; demarcació de Lleida, telèfon 973 230 502; demarcació de 
Tarragona, telèfon 977 213 471; demarcació de les Terres de l’Ebre, telèfon 977 706 534. 
 

 
5. Procediment 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, el director-gerent d’Aran Salut dictarà resolució 
en el termini màxim de 5 dies, mitjançant la qual es faran públiques les llistes d'aspirants admesos i exclosos. 
Aquesta resolució indicarà, igualment, el termini concedit als aspirants per esmenar els defectes i, si s'escau, 
el lloc i la data de començament dels exercicis i l'ordre d'actuació dels aspirants. 
 
Els òrgans tècnics de selecció faran públiques les puntuacions dels aspirants per a cadascuna de les fases 
del procés selectiu. 
 
La resolució dictada pel director-gerent d’Aran Salut i les llistes amb les puntuacions dels aspirants es faran 
públiques en el tauler d'anuncis de la seu corporativa d’Aran Salut. Aquesta publicació al tauler oficial 
substitueix a tots els efectes la notificació individual als interessats. 

 
 
 
6. Adjudicació i contractació 

 
Un cop finalitzat el procés de selecció, s'adjudicarà el lloc de treball a l'aspirant que hagi obtingut la major 
puntuació, tot sumant el resultat obtingut en les tres fases de què consta el procés selectiu. En el cas de haver 
mes d’un lloc de treball en el grup convocat, els aspirants triaran el lloc de treball en el ordre que hagin quedat 
classificats 
 
Notificada l'adjudicació a l'aspirant, aquest,  l'haurà d'acceptar expressament abans del dia 01 de maig  de 
2020. En cas contrari, el lloc de treball s'adjudicarà a l'aspirant que el succeeixi en puntuació, i així 
consecutivament fins que hi hagi acceptació expressa per part d'un aspirant. El candidat proposat haurà 
d'acreditar documentalment en el mateix termini el compliment de les condicions generals com també les 
condicions específiques que no hagi acreditat anteriorment. 
 
Els aspirants que no presentin la documentació indicada restaran exclosos quedant en conseqüència 
anul·lades les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en que hagin pogut incórrer en cas de 
falsedat de documents. 
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El domicili que figuri en les sol·licituds es considerarà l’únic vàlid a efectes de notificacions, i serà 
responsabilitat exclusiva dels aspirants el errors en la seva consignació, sent obligat a comunicar a Aran Salut 
qualsevol canvi de domicili. 
 
Un vegada acceptada l’adjudicació per part de l’aspirant i acreditades documentalment les condicions exigides 
al lloc de treball, se li informarà de la data de la signatura del contracte i la de la seva incorporació, i mentre 
aquesta no es porti a terme no tindrà dret a les retribucions corresponents al lloc de treball objecte del concurs. 
 
 Les dates d’incorporació estan previstes entre el 16/04/2020 i el 30/04/2020 segons lloc de treball i torn 
adjudicat   
 
 
 
 
 

 
 
Vielha, 4 de març de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Grau Mora 
Director-gerent d’Aran Salut 
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ANNEXOS 
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Annex I.   

Composició Òrgan tècnic de selecció 

Direcció Assistencial 

Direcció adjunta Mèdica 
Direcció adjunta Infermeria 

Direcció Residencia 
Coordinadora Atenció Primària 

Adjunta Atenció Primària 

Cap RR.HH. 
Cap U.A.U. 

President Comitè d’empresa 
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Annex II.   

BAREM METGE  Ginecologia i obstetrícia / Cirurgia general / Cirurgia Ortopèdica i 
traumatologia / Anestèsia 

METGE ESPECIALISTA. PUNTUACIÓ TOTAL: Màxim 700 Punts 
A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 

màxima 200 punts) 
A.1 Per cada crèdit de formació continuada universitària acreditada: 4 punts 

A.2 Estudis de tercer cicle. Grau de doctor 10 punts 
B. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 

B.1 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge especialista, en el Servei Aranès 
de Benester e Salut: 6 punts per mes complet. 

B.2 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge especialista en Institucions 
Sanitàries integrades o concertades (siscat) amb el Servei Català de la Salut: 5 punts per mes complet. 

B.3 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge especialista, en Institucions 

Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut: 4 punts per mes complet. 
B.4 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge especialista, en Institucions 

Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut o en Institucions Sanitàries 
Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 3 punts per 

mes complet. 
B.5 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge especialista hospitalari o haver 

prestat els seus serveis en dispositiu sanitari de cures crítiques, d'urgències o emergències, en Institucions 
Sanitàries NO integrades dins del Sistema publico de Salut, sempre que no hagi estat simultàniament a la 

prestació de servei en una institució sanitària integrada en el Sistema Públic de Salut i s'acrediti a través del 

corresponent certificat de serveis prestats : 2 punts per mes complet. 
B.6 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut i els seus centres integrats: 

1 punt per mes complet (Màxim 100 punts) 
C. DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ (Puntuació màxima 50 punts) 

C.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 

Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals  i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 

d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes.(2 punts per cada 10 

hores impartides) 
C.2 Per treballs científics i d'investigació publicats. 

C.2.1 Nº de llibres complets publicats (7 Punts per cada llibre publicat) 
C.2.2 Nº de capítols de llibres publicats (5 Punts per cada capítol publicat) 

C.2.3 Nº de publicacions en revistes indexades d'àmbit nacional (4 Punts per cada publicació) 
C.2.4 Nº de publicacions en revistes indexades internacionals (5 Punts per cada publicació) 

C.2.5 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers 
autors (3 Punts per cada ponència i/o comunicació) 

C.2.6 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 

Punts per cada ponència i/o comunicació) 
C.2.7 Investigador principal d'equip d'investigació finançat amb fons públics o avalats per 

societat científica (15 punts). 
D. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

D.1 Aranes 
D.1.1 Nivell A 50 Punts 

D.1.2 Nivell B 75 Punts 
D.1.3 Nivell C 100 Punts 

D.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 

D.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
D.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts  
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Annex III.   

BAREM METGE Urgències 

Requisits específics:  

 Experiència acreditada en l’àmbit d’urgències: un mínim de 6 mesos 

 Experiència en el àmbit quirúrgic 

 Experiència en trasllats primaris i/o secundaris  

 Superar un test de coneixements bàsics en urgències amb una puntuació mínima del 70% 
 

METGE D'URGÈNCIES. PUNTUACIÓ TOTAL: Màxim 700 Punts 
A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 

màxima 130 punts) 

A.1 Per cada crèdit de formació continuada universitària acreditada: 4 punts 
A.2 Estudis de tercer cicle. Grau de doctor 10 punts 

A.3 SVI  : 20 
A.4 SVA: 30 

B. ESPECIALITAT (màxim 70 punts) 
B.1 Títol de Metge Especialista en: Medicina Familiar i Comunitària obtingut mitjançant el compliment del període 

complet de formació com a resident del Programa d'Interns Residents, o com a resident de centres estrangers 

amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat, convalidat pel M. I.C.: 70 punts 
B.2 Titulo de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària obtingut mitjançant la superació del període 

de formació establert en el RD 264/1989, aprofundint els aspectes teòrics i pràctics de l'àrea corresponent a 
la seva especialitat així com mitjançant el procediment establert en el Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, 

sobre accés excepcional al títol de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària: 30 punts 
B.3 Qualsevol altre especialitat homologada : 20 puntos 

C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 
C.1 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències, en el Servei Aranès 

de Benester e Salut: 6 punts per mes complet. 

C.2 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències en Institucions 
Sanitàries integrades o concertades (siscat) amb el Servei Català de la Salut: 5 punts per mes complet. 

C.3 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències, en Institucions 
Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut: 4 punts per mes complet. 

C.4 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge d’urgències o metge d’Atenció 
Primària, en Institucions Sanitàries integrades o concertades amb qualsevol altre Servei públic de Salut o en 

Institucions Sanitàries Públiques de països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu 
(EEN): 3 punts per mes complet. 

C.5 Per cada mes complet de serveis prestats per compte d'altri com a metge generalista hospitalari o haver 

prestat els seus serveis en dispositiu sanitari de cures crítiques, d'urgències o emergències, en Institucions 
Sanitàries NO integrades dins del Sistema publico de Salut, sempre que no hagi estat simultàniament a la 

prestació de servei en una institució sanitària integrada en el Sistema Públic de Salut i s'acrediti a través del 
corresponent certificat de serveis prestats  : 2 punts per mes complet. 

C.6 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut i els seus centres integrats: 
1 punt per mes complet (Màxim 100 punts) 

D. DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ (Puntuació màxima 50 punts) 
D.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 

i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 

Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals  i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 

d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes.(2 punts per cada 10 
hores impartides) 

D.2 Per treballs científics i d'investigació publicats. 
D.2.1 Nº de llibres complets publicats (7 Punts per cada llibre publicat) 

D.2.2 Nº de capítols de llibres publicats (5 Punts per cada capítol publicat) 
D.2.3 Nº de publicacions en revistes indexades d'àmbit nacional (4 Punts per cada publicació) 

D.2.4 Nº de publicacions en revistes indexades internacionals (5 Punts per cada publicació) 

D.2.5 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers 
autors (3 Punts per cada ponència i/o comunicació) 

D.2.6 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 
Punts per cada ponència i/o comunicació) 
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D.2.7 Investigador principal d'equip d'investigació finançat amb fons públics o avalats per 

societat científica (15 punts). 
E. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

E.1 Aranes 
E.1.1 Nivell A 50 Punts 

E.1.2 Nivell B 75 Punts 
E.1.3 Nivell C 100 Punts 

E.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 

E.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 
E.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts  
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Annex IV.  

BAREM METGE Atenció Primària 

Requisits: 

 Titulació Especialitat Medicina Familiar i Comunitària. 

 Haver superat un test de coneixements bàsics relacionats amb l’Atenció Primària, amb una 
puntuació mínima de 70/100. 

Temari del test: 

1. Prevenció i promoció de la salut. 
2. Conceptes bàsics de l’Atenció Comunitària. 

3. Maneig de les patologies més prevalents a l’Atenció Primària, incloent clínica, diagnòstic, maneig 
terapèutic i criteris de derivació. 

4. Guies de pràctica clínica de DM II, HTA i Dislipèmia. 
5. Cronicitat i Complexitat a l’Atenció Primària. 

6. Antibioteràpia empírica de 1ª línia en les infeccions més prevalents a l’Atenció Primària. 

7. Calendari vacunal de Catalunya 2020 i recomanacions de les principals vacunes en Atenció 
Primària. 

8. Recomanacions del projecte Essencial del Departament de Salut. 
9. Interpretació de les proves complementàries més usades a l’Atenció Primària (Espirometria, ECG, 

Rx, Doppler EEIIs, Audiometria, etc...) 

Baremació Mèrits: Puntuació màxima 75 punts. 

A. Formació Universitària: 10 punts màxim. 
A. Per l’expedient acadèmic del grau/llicenciatura en medicina: màxim 4 punts. 

B. Per cada Matrícula d’honor : 0.3 punts 
C. Per cada excel·lent : 0.15 punt 

D. Per cada títol de màster universitari oficial : 2 punts 

E. Doctorat : 5 punts 
B. Experiència professional: 30 punts màxim 

A. Temps treballat a Atenció Primària SABS/Aransalut : 0,45 punts/mes complet. 
B. Temps treballat a Atenció Primària sigui al SISCAT o altres serveis de salut del SNS : 0,40 punts/mes complet 

C. Temps treballat en altres serveis sanitaris diferents a l’Atenció Primària del SABS/AranSalut : 0,15 punts/mes 
complet 

D. Temps treballat en altres serveis sanitaris diferents a l’Atenció Primària del SNS : 0,10 punts/mes complet 
C. Formació continuada relacionat amb l’àmbit de l’Atenció Primària: 20 punts màxim. 

A. Per cada títol de màster professionalitzador (títol propi, no oficial) : 2 punts. 

B. Per cada títol de postgrau professionalitzador (títol propi, no oficial) : 1 punt. 
C. Per cursos, tallers, seminaris, jornades: 

a. Amb aprofitament acreditat (presencial, a distància, modalitat online) : 0.01 punts/hora. 
b. Sense aprofitament acreditat : 0.005punts/hora. 

D. Activitats científiques relacionades amb l’Atenció Primària: 6 punts màxim. 
A. Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comitè Ètica d’investigació Clínica) o amb finançament o beca: 

a. Investigador principal : 2 punts/cada 
b. Investigador/col·laborador de camp : 0.5 punts/cada, 

B. Article original o de revisió en revistes científiques indexades: 

a. 1r autor : 1 punt/cada 
b. Altres autors _ 0.5 punts/cada 

C. Congressos i jornades: 
a. Conferència, Ponència : 0.5 punts/cada 

b. Comunicació oral : 0.3 punts/cada 
c. Pòster : 0.1 punts/cada 

D. Gestió del coneixement i Innovació: contribució a la normalització i activitat de suport a la pràctica 
assistencial: 

a. Col·laboració en l’elaboració de protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies 

de pràctica clínica o altres estàndards als SNS : 0.3 punts/cada 
b. Col·laboració en la revisió o actualització de protocols, procediments, plans de cures, rutes 

assistencials, guies de pràctica clínica o altres estàndards al SNS….0.1 punts/cada 
c. Participació activa/col·laboració en projectes Institucionals (corporatius, territorials o locals) a 

qualsevol SNS : 0.3 punts/cada 
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d. Participació en Comissions de treball de l’àmbit sanitari (territorial o local) :  0.3 punts/cada. 

E. Docència de formació continuada relacionada amb l’Atenció Primària: 5 punts màxim. 
A. Docent de formació continuada acreditada : 0.1 punts/h (0.5 punts màxim per formació impartida). 

B. Tutor de pràctiques d’alumnes de Medicina de grau i postgrau en centres assistencials amb conveni amb la 
Universitat per l’activitat :  0.5 punts/mes 

F. Coneixement de la llengua aranesa: 4 punts màxim 
A. Nivèu A1(A : 1 punt. 

B. Nivèu A2(A1 : 2 punts. 

C. Nivèu B1(B : 3 punts. 
D. Nivè B2(C : 4 punts. 

 

FUNCIONS: 

 Els metges/ses hauran de desenvolupar tasques pròpies de l’Atenció Primària i Comunitària, abarcant 

les següents àrees: 

 Abordatge integral dels diferents problemes de salut dels pacients. 

 Atenció longitudinal al pacient i la família al llarg de la vida. 

 Atenció a la demanda de motius de salut espontanis o programats tant a la consulta com al 

domicili del pacient. 

 Maneig dels pacients amb malalties cròniques controlades habitualment per l’Atenció Primària. 

 Donar resposta a les tasques administratives pròpies de l’Atenció Primària com la realització de 
baixes laborals, informes mèdics i altres. 

 Coneixement i ús de les tècniques més habituals i disponibles a l’Atenció Primària 

 Aran (Crioteràpia, Dermatoscòpia, MAPA, Dooppler EEIIs, Peak-flow, Espirometria, 

 Retinografia, Cirurgia menor,). 

 Fer ús de la Medicina Basada en la Evidència en la pràctica clínica diària, evitant les pràctiques 

que no aporten un benefici al pacient i tenint en compte el concepte cost/eficàcia. 

 Prevenció i promoció de la salut. 

 Participació i Organització d’activitats comunitàries en salut i Educació Comunitària. 

 Participació i Organització en activitats docents pels professionals de la Salut i la Comunitat. 

HORARI: 

 La jornada laboral setmanal serà de 1.688 hores anuals, distribuïdes en jornades laborals de 7.5 

hores de dilluns a divendres. Horari de matins i tardes a determinar. 

 Atenció Continuada en les hores assignades de guàrdia per calendari que inclouen un percentatge 
d’hores presencials i altres localitzables a domicili. Les guàrdies constaran de jornades 

intersetmanals i d’un cap de setmana (des de divendres tarda fins dilluns matí) que serà assignat 
per cadència entre tot l’equip. 
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Annex V.  

BAREM DIPLOMATS SANITARIS 

DUE/FISIOTERAPEUTA/MATRONA. PUNTUACIÓ TOTAL: Màxim 700 Punts 

 
A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 

màxima 200 punts) 
A.1 Per cada crèdit universitari de formació continuada acreditada: 4 punts 

A.2 Estudis de tercer cicle. Grau de doctor 10 punts 

B. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 
B.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 

complet. 
B.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al SISCAT: 

5 punts per mes complet. 
B.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques Espanyoles 

i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries Públiques de 
països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per mes complet. 

B.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 

B.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes complet 
. 

C. DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ (Puntuació màxima 50 punts) 
C.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 

i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 

estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes.(2 punts per cada 10 

hores impartides) 

C.2 Per treballs científics i d'investigació publicats. 
C.2.1 Nº de llibres complets publicats (7 Punts per cada llibre publicat) 

C.2.2 Nº de capítols de llibres publicats (5 Punts per cada capítol publicat) 
C.2.3 Nº de publicacions en revistes indexades d'àmbit nacional (4 Punts per cada publicació) 

C.2.4 Nº de publicacions en revistes indexades internacionals (5 Punts per cada publicació) 
C.2.5 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 

per cada ponència i/o comunicació) 
C.2.6 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 

cada ponència i/o comunicació) 

C.2.7 Investigador principal d'equip d'investigació finançat amb fons públics o avalat per societat científica (15 
punts) 

D. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 
D.1 Aranes 

D.1.1 Nivell A 50 Punts 
D.1.2 Nivell B 75 Punts 

D.1.3 Nivell C 100 Punts 
D.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 

D.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 

D.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 
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Annex VII.  

BAREM DIPLOMATS SANITARIS ATENCIÓ PRIMÀRIA 

REQUISITS I BAREMS INFERMER/A: Tenint com a marc de referència l´ENAPISC 
(Departament de Salut, 22 de maig 2017) i destacant l´apartat 5C relatiu als professionals, 
es remarca com acció destacada l´acció 44 (pàg 47 del document que adjunto) que diu 
així:  “Reconèixer l´especialitat d´infermeria familiar i comunitària com a única via per exercir 
la professió d´infermera als equips d´atenció primària.”  Donada la importància de 
professionalitzar i empoderar la figura d’infermeria i donar-li protagonisme dins l’EAP Aran, 
en aquesta convocatòria s’ha decidit demanar el requisit de la titulació d’especializació IFIC 
als aspirants/es a la plaça vacant. 

 Requisits: 
a. Titulació d´Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària  

o 
Títol de Diplomat Universitari Infermeria o Grau d’Infermeria amb títol de 
Postgrau/Màster relacionat amb l´Atenció Primària de Salut (Oficial o 
Professionalitzador). 

b. Superar un test de coneixements bàsics relacionats amb  l’Atenció Primària, 
amb una puntuació mínima de 70/100. 

 
Temari del test: 

 
1.  Prevenció i Promoció de la salut. 
2.  Conceptes bàsics de Salut Comunitària. 
3.  Nutrició. Valoració nutricional. Dietes terapèutiques 
4.  Atenció d´infermeria a pacients amb DM II, HTA i Dislipèmia. 
5. Abordatge del pacient amb tabaquisme. Intervenció.  
6. Detecció i abordatge del pacient amb consum de risc d´alcohol 
7. Valoració del pacient en ATDOM 
8. Atenció a la Cronicitat i a la Complexitat 
9. Atenció a la persona en situació terminal i la seva familia- 
10. Maneig de ferides. Escales de valoració. Prevenció. 
11. Calendari vacunal de Catalunya 2020 i recomanacions de les 

principals vacunes en Atenció Primària. 
12. Procediments de realització de les proves complementàries més 

usades a l’Atenció Primària (Espirometria, ECG, MAPA, AMPA, ITB, , 
etc...). 

13. Cures d´infermeria en pacients amb SNG, sonda vesical, PEG, 
ostomies... 

 

 Baremació mèrits: Puntuació màxima 75 punts. 
a. Formació Universitària: 10 punts màxim 

 Per cada matrícula d´honor durant la formació…………...1 punt         
 Per cada excel·lent………………………………………...0,5 punts 
 Per cada títol de màster oficial (relacionat amb atenció 

primària)............................................................................4 punts. 
 Per cada títol de postgrau oficial (relacionat amb atenció 

primària……………………………………………………......2 punts. 
b. Experiència professional: 30 punts màxim. 

 Temps treballat a Atenció Primària SABS/Aransalut……...0,45 
punts/mes. 

 Temps treballat a Atenció Primària sigui al SISCAT o altres serveis de 
salut del SNS…………………..0,40 punts/mes 



  

 14 

 Temps treballat en altres serveis sanitaris diferents a l’Atenció 
Primària del SABS/AranSalut…………...0,15 punts/mes 

 Temps treballat en altres serveis sanitaris diferents a l’Atenció 
Primària del SNS………………………....0,10 punts/mes 

 Haver estat referent del centre en (falta definir) 
o Formació continuada relacionada amb l’àmbit de l’Atenció Primària: 20 punts 

màxim. 
 Per cada títol de màster professionalitzador 

 (títol propi, no oficial).....................................................2 punts. 
 Per cada títol de postgrau professionalitzador (títol propi, no 

oficial).............................................................................1 punt. 
  Per cursos, tallers, seminaris, jornades: 

 Amb aprofitament acreditat (presencial, a distància, modalitat 
online)...............................................................0.01 punts/hora. 

 Sense aprofitament acreditat 
(presencial).......................................................0.005 
punts/hora. 

o Activitats científiques relacionades amb l’Atenció Primària: 6 punts màxim. 
 Projectes de recerca aprovat per un CEIC (Comité Ètica d’investigació 

Clínica) o amb finançament o beca: 
 Investigador principical……………………     2 punts/cada 
 Investigador/col.laborador de camp………...0.5 punts/cada, 

 Article orginal o de revisió en revistes científiques indexades: 
 1r autor…………………….1 punt/cada 
 Altres autors……………….0.5 punts/cada 

 Congressos i jornades: 
 Conferència, Ponència………………..0.5 punts/cada 
 Comunicació oral……………………....0.3 punts/cada 
 Pòster……………………………………0.1 punts/cada 

 Gestió del conneixement i Innovació: contribució a la normalització i 
activitat de suport a la pràctica assistencial: 

 Col.laboració en l’elaboració de protocols, procediments, plans 
de cures, rutes assistencials, guies de pràctica clínica o altres 
estàndards als SNS………….0.3 punts/cada 

 Col.laboració en la revisió o actualització de protocols, 
procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies de 
pràctica clínica o altres estàndards al SNS….0.1 punts/cada 

 Participació activa/col.laboració en projectes Institucionals 
(corporatius, territorials o locals) a qualsevol 
SNS……………………...0.3 punts/cada 

 Participació en Comissions de treball de l’àmbit sanitari 
(territorial o local).....0.3 punts/cada. 

o Docència de formació continuada relacionada amb l’Atenció Primària: 5 punts 
màxim. 

o Docent de formació continuada acreditada…..0.1 punts/h (0.5 punts 
màxim per formació impartida). 

o Tutor de pràctiques d’alumnes Infermeria de grau i postgrau en 
centres assistencials amb conveni amb la Universitat per 
l’activitat…………………………………………. 0.5 punts/mes        

o  Coneixement de la llengua aranesa: 4 punts màxim 
 Nivèu A1(A)………………………....1 punt. 
 Nivèu A2(A1)………………………..2 punts. 
 Nivèu B1(B)…………………………3 punts. 
 Nivèu B2(C)………………………...4 punts. 
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FUNCIONS INFERMER/A: 
 

 Proporcionar un abordatge integral dels diferents problemes de salut dels pacients. 
 Atenció longitudinal al pacient i la família al llarg de la vida. 
 Atenció a la demanda de motius de salut espontanis o programats tant a la consulta 

com al domicili del pacient. 
 Atenció específica del pacient crònic complex. 
 Atenció i acompanyament dels pacients i família en situacions de finals de vida 
 Seguiment de patologia crònica i educació de pacients amb patologia crònica 
 Valoració integral a l´etapa adulta per fer la planificació  més adequada per al 

pacient. 
 Atenció a les persones en procés de dol.  
 Consell nutricional en  persones sanes i amb patologies específiques 
 Donar resposta a les tasques administratives pròpies de l’Atenció Primària com la 

realització  informes infermers 
 Coneixement i ús de les tècniques més habituals i disponibles a l’Atenció Primària 

Aran ( MAPA, ITB, extracció de mostres, Espirometria, Retinografia, PEG, sondatge 
vesical...) 

 Prevenció i cures de ferides cròniques 
 Prevenció de les malalties (immunitzacions, detecció de manca d´hàbits 

saludables..)  i promoció de la salut. 
 Prevenció consum d´alcohol i altres drogues 
 Intervenció individualitzada al pacient amb hàbit tabàquic 
 Prevenció MTS 
 Participació i Organització d’activitats de Salut Comunitària. 
 Participar/dur a terme activitats docents 

 

 

HORARI INFERMER/A: 
 

 La jornada laboral setmanal serà de 1.634 hores anuals, distribuïdes en jornades 
laborals de 7.5 hores de dilluns a divendres. Jornada de tardes i matins a determinar. 

 Atenció Continuada en les hores assignades de guàrdia per calendari que inclouen 
un percentatge d’hores presencials i altres localitzables a domicili. Les guàrdies 
constaran de jornades intersetmanals i d’un cap de setmana (des de divendres tarda 
fins dilluns matí) que serà assignat per cadència entre tot l’equip. 
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Annex VIII.   

BAREM TEL/TER/T.I.A.P/ SUBALTERN/Ajudant Cuina 

TEL/TER/T.I.A.P/SUBALTERN/A. PUNTUACIÓ TOTAL : Màxim 700 Punts 
A. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 

màxima 200 punts) 
A.1 Per cada hora de formació continuada acreditada: 1 punts 

B. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 350 punts) 

B.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 
complet. 

B.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al SISCAT: 
5 punts per mes complet. 

B.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques Espanyoles 
i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries Públiques de 

països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per mes complet. 
B.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 

B.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes complet 

. 
C. DOCÈNCIA (Puntuació màxima 50 punts) 

C.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 
i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 

Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 
estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 

d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes (2 punts per cada 10 
hores impartides). 

C.2 Per treballs científics: 

C.2.1 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 
per cada ponència i/o comunicació). 

C.2.2 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 
cada ponència i/o comunicació). 

D. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 
D.1 Aranes 

D.1.1 Nivell A 50 Punts 
D.1.2 Nivell B 75 Punts 

D.1.3 Nivell C 100 Punts 

D.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
D.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 

D.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 

Requisits específics 

Per optar al lloc de treball Ajudant Cuina es demana :  

 Experiència acreditada en cuines hospitalàries mínima de 24 mesos 

 Experiència en gestió de equips de treball 

 Experiència en compres 
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Annex IX.   

BAREM ADMINISTRATIUS 

ADMINISTRATIU. PUNTUACION TOTAL: Màxim 700  Punts 
A. TITULACIÓ RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació màxima 150 punts) 

A.1 Cicle formatiu grau superior administratiu (Tècnic superior en administració i finances / Tècnic superior en 

assistència a la direcció o similars) 150 punts 
A.2 Cicle formatiu grau mig administratiu (Tecnic en gestió administrativa o similar) 50 

A.3 Estudis universitaris amb titulació de doctor, master, grau o llicenciat 30 punts 
A.4 Estudis universitaris amb titulació de diplomat 20 punts 

A.5 Altres Cicles formatius de grau superior o equivalents (s’avaluarà cada cas) fins a 10 punts 

B. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA RELACIONADA ESPECÍFICAMENT AMB LA CATEGORIA (Puntuació 
màxima 100 punts) 

B.1 Per cada hora de formació continuada acreditada: 1 punt 
C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (Puntuació màxima 300 punts) 

C.1 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Aranès de Salut: 6 punts per mes 
complet. 

C.2 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres del Servei Català de Salut, o pertanyents al SISCAT: 
5 punts per mes complet. 

C.3 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en centres d'altres Institucions Sanitàries Públiques Espanyoles 

i altres Administracions Públiques o en els seus Centres Integrats i en Institucions Sanitàries Públiques de 
països membres de la Unió Europea (EU) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEN): 4 punts per mes complet. 

C.4 Per cada mes treballat en la mateixa categoria en empreses privades: 3 punts per cada mes complet. 
C.5 Per cada mes treballat en diferent categoria en centres del Sistema Públic de Salut: 2 punts per mes complet 

. 
D. DOCÈNCIA (Puntuació màxima 50 punts) 

D.1 Per formació impartida com a docent, sempre que hagi estat organitzada i homologada per les Universitats 

i/o les Administracions Públiques i els Organismes a elles adscrits; així com l'organitzada per les Societats 
Científiques, els Col·legis Professionals, les organitzacions sindicals i les institucions privades, nacionals o 

estrangeres, dedicades a la formació, sempre que els programes hagin estat acreditats pels Ministeris 
d'Educació i de Sanitat o per les respectives Conselleries de les Comunitats Autònomes (2 punts per cada 10 

hores impartides). 
D.2 Per treballs científics: 

D.1.1 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos internacionals entre els tres primers autors (3 Punts 
per cada ponència i/o comunicació). 

D.1.2 Nº de ponències i/o comunicacions a congressos nacionals entre els tres primers autors (2 Punts per 

cada ponència i/o comunicació). 
A. IDIOMA acreditat per certificat de nivell (Puntuació màxima 100 punts) 

A.1 Aranes 
A.1.1 Nivell A 50 Punts 

A.1.2 Nivell B 75 Punts 
A.1.3 Nivell C 100 Punts 

A.2 Altres Idiomes ( Francès, Angles) 
A.2.1 Nivell inicial equivalent 20 Punts 

A.2.2 Nivell superior equivalent  40 Punts 

Requisits específics 

Per optar al lloc de treball Administratiu Oficina Tècnica (TEMPS PARCIAL) es demana :  
 

 Tenir els coneixements mínims sobre els temes que resol la Oficina Tècnica de Aran Salut dins 

de l’entorn ARGOS 

 Superar un examen de coneixements pràctics obtenint una puntuació mínima de 3 casos 

pràctics correctes sobre 5. 
Els casos pràctics versaran sobre :  

 Maneig i Desbloqueig d’assistències, informes, ordres clíniques etc 

 Prestacions 

 Regles IS3 

 Sincronització Silicon-Argos 

 Conciliació imatges PACS 

 Alta, baixa, modificació i gestió de permisos d’usuaris 
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Annex X.   

Sol·licitud inscripció Convocatòria AS 19-01 
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         SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 
 

 

EXPOSA: Que tenint coneixement de l’anunci de la convocatòria D’Aran Salut   AS01/19 en 

data 4/03/2020; d’acord amb les bases publicades i creient reunir tots i cadascun dels 

requisits exigits per prendre part a la convocatòria següent : 

 

REF. 01 1 metge especialista en Atenció Primària

REF. 02 1 metge especialista en Cirurgia

REF. 03 1 metge especialista en Ginecologia

REF. 04 1 metge especialista en Traumatologia

REF. 05 1 metge especialista en Anestesia

REF. 06 2 metge d’Urgències

REF. 07 1 infermer  Atenció Primària

REF. 08 2 infermer Hospitalització

REF. 09 1 administratiu d’ Urgències (TEMPS PARCIAL)

REF. 10 1 administratiu Logística Magatzem Farmàcia (TEMPS PARCIAL)

REF. 11 1 administratiu Oficina Tècnica (TEMPS PARCIAL)

REF. 12 1 ajudant cuina 

REF. 13 1 Subaltern Portalliteres  
 

DEMANA: Que tenint presentada aquesta sol·licitud amb temps i forma, sigui admès/a a la 

convocatòria que consta a l’apartat anterior per a cobrir l’esmenta’t lloc de treball. 

 

 

Vielha, a _____ de _______________ de 2020 

 

Dades Personals 

Nom:  

Cognoms:  

Data Naixement:  

Nacionalitat:  

DNI/NIF/PASAP:  

Adreça:  

Telèfon:  

E-MAIL:  

Convocatòria AS 01/19  
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Signat : __________________________ 

 

(Tots els documents han de estar degudament compulsats) 

 

 

 

 

    Adjuntar DNI/ NIE / Permís treball-residencia 
 

    Adjuntar Currículum Vitae 
 
    Adjuntar Titulació mínima requerida per al lloc de treball 
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