
INT427-21 - Diplomat/ada Universitari/ària en Infermeria (DUI), 
especialitat Infermeria del treball, laboral B1 
Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de 
la Direcció de Serveis del Departament d'Interior 
 
Categoria: Administració 
 
La Direcció de Serveis del Departament d’Interior ha de cobrir un lloc de treball de la categoria 
professional de Diplomat/ada Universitari/ària en Infermeria, especialitat en infermeria del 
treball, grup B1, en contracte de treball de relleu al 100% de la jornada laboral per substitució 
de jubilació parcial. 
 
Característiques del lloc: 
Nom de lloc: Diplomat/ada Universitari/ària en infermeria (DUI) 
Tipus de lloc: Laboral 
Grup: B1 
Unitat directiva: Direcció de serveis 
Subdirecció: Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
Servei: Servei de Vigilància de la Salut Laboral 
Localitat: Barcelona 
Horari: 8 h. diàries 
Nombre de vacants: 1 
Durada: fins el 18 de setembre de 2024 
Retribució anual bruta: 31.888,20 € 
 
Requisits: 

• Estar en possessió de la Diplomatura o Grau en Infermeria 
• Estar en possessió de l’especialitat en Infermeria del Treball. 
• Estar en posició del certificat del nivell de suficiència de català C1 o equivalent. 
• Constar inscrit en el registre de l’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

 
 
Funcions: 

• Vetllar per l'educació per la salut. 
• Proporcionar, si s'escau, l'atenció sanitària a les persones usuàries. 
• Gestionar els recursos de la seva àrea de treball. 
• Fer les proves complementàries dels exàmens de salut del personal del Departament, 

d'acord amb els diferents protocols i avaluar-les, així com configurar el programa 
“Customed” per a la realització d'electrocardiogrames. 

• Elaborar la documentació relativa a la difusió i promoció de la campanya d'exàmens de 
salut laboral (textos informatius, correus i notícies a la intranet del Departament). 

• Gestionar la documentació clínica derivada de l'activitat de les unitats bàsiques de salut, 
planificar-ne els calendaris d'activitat i coordinar la restitució del material fungible 
necessari, els subministraments i el tractament dels residus del Grup III, si s'escau 
desplaçant-se pel territori. 

• Participar en la gestió dels contractes que es formalitzen per al desenvolupament de les 
activitats pròpies del Servei de Vigilància de la Salut Laboral (contractes per a la 
realització dels exàmens de salut, per al subministrament de material, per al tractament 
dels residus, etc.) i mantenir la interlocució amb els serveis prevenció aliens que presten 
serveis relacionats amb l'especialitat d'infermeria del treball en els exàmens de salut, 



pel que fa als protocols, citacions i proves, així com efectuar la revisió d'aquests 
encàrrecs. 

• Atendre les alertes relacionades amb els riscos biològics i coordinar amb les mútues 
d'accidents de treball i malalties professionals l'atenció als treballadors d'acord amb les 
funcions específiques de l'especialitat d'infermeria del treball. 

• Impartir les activitats informatives i formatives pròpies de l'especialitat d'infermeria del 
treball, juntament amb la resta de professionals del Servei de Vigilància de la Salut 
Laboral, així com desenvolupar i elaborar programes preventius 

• Qualsevol altra tasca relacionada amb la seva activitat que li sigui encomanada pels seus 
superiors jeràrquics. 

 
 
Aspectes que es valoraran: 
 

• Coneixements de gestió, organització i implantació de sistemes de control i seguiment 
de la vigilància de la salut. 

• Experiència en serveis de prevenció a l'Administració pública, en serveis de prevenció 
propis i/o aliens i en altres de la infermeria. 

• Coneixements en informàtica, gestió de dades epidemiològiques i tractament 
confidencial de dades de caràcter mèdic. 

• Coneixement informàtics eines ofimàtiques entorn Windows (Word, Excel) 
• Coneixement en l’ús del programari informàtic específic PREVEN CS/32. 
• Experiència en la gestió i aplicació de protocols mèdics, en especial de la COVID-19 . 
• Cursos i postgraus corresponents a l’especialitat de vigilància de la salut . 
• Carnet de cotxe B 
• Experiència de treball en equip. 

 
 
Forma d’ocupació: 
Contracte de treball de Relleu al 100% de la jornada de treball 
 
Procediment de selecció: 
Les persones interessades que compleixin els requisits d’ocupació del lloc poden presentar la 
seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae, fins al dia 30/11/2020, a l’adreça de correu 
electrònic svsl.interior@gencat.cat. A l'assumpte del correu cal especificar la referència de 
l’oferta INT427/21-Infermer/a, juntament amb el nom i cognoms. 
 
El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum. Les persones candidates podran 
ser convocades a una entrevista i/o prova. 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
Identificació del tractament: Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs 
de treball del Departament d'Interior 
Responsable del tractament: Direcció de Serveis. Diputació, 355. 08009 Barcelona 
Finalitat: La gestió dels currículums que presenten les persones candidates a les ofertes de provisió temporal de llocs 
de treball del Departament. 
Legitimació: El compliment de les obligacions legals aplicables al responsable de tractament derivades del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. 
Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a terceres persones en cap cas. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament 
de les vostres dades, així com oposar-vos al seu tractament mitjançant els formularis d’exercici de drets que trobareu 
a: http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/drets-de-les-persones-interessades/ 

mailto:svsl.interior@gencat.cat


Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir 
a: http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/Proteccio_dades_personals/informacio-detallada-dels-
tractaments/llistat_per_responsables/persones-participants-en-els-procediments-de-seleccio-per-ala- 
provisio-temporal-de-llocs-de-treball-del-departament-dinterior/index.html 
_________________________________________________________________________________ 
D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la 
veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen 
l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant. 


