GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA - ANNEXOS - 11 de desembre del 2019

CSV: 09c1-4820-64e8-749a
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL (885/2019) de 29 de novembre de 2019, d'aprovació de la modificació dels annexos 1 i 2, i les taules retributives o ann
4, de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball (RLT).

ANNEX 1: MODIFICACIONS DE L’ANNEX 1 DE LA RELACIÓ INICIAL
DE LLOCS DE TREBALL

1.

Modificacions de l’annex 1 de la Relació inicial de Llocs de Treball
aprovada pel Plenari Municipal amb data 21 de desembre de 2018

Les modificacions de l’annex 1 de la Relació inicial de Llocs de Treball aprovada pel
Plenari Municipal amb data 21 de desembre de 2018,

suposen l’actualització de

l’esquema retributiu dels llocs de Tècnic/a sanitari/ària de l'SPEIS i Cap del Servei
Sanitari de l'SPEIS. Aquesta actualització consisteix en la reordenació del
complement específic i específics circumstancials sense variar l’import global de la
suma d’aquests conceptes.
A continuació, es detallen les fitxes de tots els llocs de treball afectats per aquest
expedient.
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Llocs de treball

Tècnic/a sanitari/ària de l'SPEIS ............................................................3
Cap del Servei Sanitari de l'SPEIS..........................................................4
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Tècnic/a sanitari/ària de l'SPEIS
Codi del lloc: 22FA2SCPE01
Classificació
Classe de lloc
Vinculació
Subgrup d’accés
Nivell de
destinació
Àmbit funcional
Sistema de
provisió

Singular
Funcionària
A2
22
SPEIS
Concurs

Categories d’accés al lloc
TM en Infermeria del SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 22
Específic: 60.16
Circumstancial: 5230; 5249
Altres requeriments del lloc

Nivell competencial
Compromís professional
Treball en equip
Orientació a servei públic
Pensament analític
Recerca d’informació i actualització de
coneixement
Flexibilitat i obertura al canvi
Autoconfiança
Rigor i organització

3
2
3
3
3
2
3
2

Funcions






Prestar atenció sanitària en entorns de risc i en el, parc, tant de membres del
servei com de eventuals víctimes de sinistres, així com el seu trasllat urgent, si
s’escau.
Mantenir informat al comandament de la intervenció de les seves actuacions.
Vetllar i gestionar la prevenció de riscos laborals en el seu àmbit de
competències, així com assessorar i formar en l’àmbit sanitari.
Realitzar el control sanitari i fisiològic dels membres del servei tant en les
intervencions com en el parc.
Vetllar pel bon estat de manteniment i ús del elements sanitaris assignats, així
com redactar els informes derivats de les atencions sanitàries

Observacions
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Cap del Servei Sanitari de l'SPEIS
Codi del lloc: 24FAXCCCD02
Classificació
Classe de lloc
Vinculació
Subgrup d’accés
Nivell de
destinació
Àmbit funcional
Sistema de
provisió

Comandament
Funcionària
A1/A2
24
Comandament
Concurs

Categories d’accés al lloc
TM en Infermeria del SPEIS; TS SPEIS; TM SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 24
Específic: 60.15
Circumstancial: 5230; 5249
Altres requeriments del lloc

Nivell competencial
Compromís professional
Treball en equip
Orientació a servei públic
Pensament analític
Flexibilitat i obertura al canvi
Autoconfiança
Empatia
Lideratge i desenvolupament
Direcció de persones

4
3
4
4
3
3
4
4
3

Funcions








Gestionar els recursos humans i materials de l’àmbit sanitari de l’SPEIS, sota les
directrius de la Direcció.
Col·laborar amb les diferents unitats de l’SPEIS en la definició de necessitats
tant materials com personals; així com col·laborar en matèria de riscos laborals
i salut laboral, amb les àrees centrals o de la Gerència.
Definir els procediments de treball de l’àmbit sanitari.
Col·laborar amb el nucli de formació en la definició de la formació en matèria
sanitària, tant dels membres del servei sanitari com de la resta de membres del
servei.
Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin competència
de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la normativa o els
procediments establerts

Observacions
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