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L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE PRECISA COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL 

TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ ALS SERVEIS CORPORATIUS 

 

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al 

Servei Català de la Salut, convoca un procés selectiu per tal de cobrir un lloc de treball de Personal Tècnic 

Mitjà de Gestió als Serveis Corporatius. 

 

BASES 

CARACTERÍSTIQUES 

Grup professional:  Grup 5 - Personal Para-Assistencial Titulat de Grau Mitjà PAS-TGM. 

Dependència:  Direcció de Tecnologia i Sistemes. 

S’ofereix:  

▪ Contracte laboral d’interinitat per vacant. 

▪ Incorporació immediata. 

▪ Jornada completa (1642 hores anuals). 

▪ Accés al sistema de desenvolupament professional. 

▪ Formació continuada i actualització professional. 

 

FUNCIONS 

• Gestionar el manteniment, desenvolupament, millora i evolució del parc tecnològic de l’IDI, en quant 

a la plataforma de virtualització i servidors físics, les comunicacions, la seguretat i qualsevol altre 

àmbit vinculat. 

▪ Donar suport al servei d'atenció a l’usuari amb l’aplicació de metodologia ITIL, en qualsevol incidència 

o petició que requereixi un major coneixement de la plataforma tecnològica, fomentant la millora 

continua de l'equip de suport a l'usuari i el seu coneixement d'aquesta plataforma. 

▪ Participar a la presa de requeriments, l’anàlisi, el disseny funcional i tècnic i la documentació 

funcional de solucions informàtiques, desnenvolupament i manteniment d’aplicacions, proves 

d’integració, implantacions de solucions, i qualsevol altra activitat  que li sigui encarregada des de la 

Direcció de Tecnologies i Sistemes. 

▪ Gestionar la documentació relativa a: manuals d'implementació, manuals d'explotació, plans de 

proves, manuals d'usuari i altre tipus de documentació relacionada. 

▪ Donar suport a l’atenció continuada de DTiS. 

 



   

Document Versió Pàgina 

F-DP01-09 1 2 / 7 

 

ANUNCI DE PROCÉS SELECTIU 
REFERÈNCIA:  OTT-G5-33-22 DATA: 2 d’agost de 2022 

  

 

REQUISITS 

Per ser admeses/sos en aquest procés selectiu les persones aspirants hauran de complir els següents 

requisits: 

▪ Títol de Grau/Diplomatura en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica 

Informàtica o titulacions afins. 

▪ Les persones nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats diferents hauran 

d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat espanyol, de conformitat amb la 

normativa. 

▪ Experiència demostrable en un lloc similar. 

▪ Coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de Catalunya. Acreditar coneixements de nivell 

C de català o equivalent. 

▪ Ser persona ciutadana espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats 

en el quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, 

els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, en els termes que indica la legislació 

vigent. En el cas de persones estrangeres s’haurà d’acreditar el domini de la llengua oficial. 

▪ També podran ser admeses les persones ciutadanes de països diferents als que formen part de la 

Unió Europea, que hauran d'aportar permís de residència i treball, d'acord amb la normativa vigent. 

▪ No haver estat condemnada/t per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 

sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, 

prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans. A aquest 

efecte, qui pretengui l'accés a aquesta convocatòria, haurà d'acreditar aquesta circumstància 

mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”; o bé 

“Declaració Responsable Jurada” autoritzant a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge a comprovar la 

veracitat de la declaració, d’acord amb el que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dintre de l’últim dia del termini de presentació de 

la documentació. 

ES VALORARÀ  

▪ Coneixement d’anglès tècnic. 

▪ Coneixements en eines de codi lliure. 

▪ Coneixements en solucions de virtualització implementades en oVirt. 

▪ Coneixement de metodologia ITIL. 

▪ Coneixement d’eines de gestió de comunicacions i emmagatzematge d’Imatge Mèdica (PACS). 

▪ Disponibilitat per desplaçar-se per les diferents direccions clíniques de l’IDI. 
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▪ Actitud creativa, i capacitat d'adaptació davant de processos complexes de canvi. 

▪ Capacitat per treballar en equip. 

▪ Capacitat d’escolta, gestió de conflictes i poder de convicció davant de nous reptes. 

▪ Elevada capacitat de treball demostrant pro activitat i autonomia. 

▪ Capacitat i disponibilitat d’aprenentatge. 

▪ Profund compromís social. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les persones interessades a formar part d’aquest procés hauran de trametre abans del 27 d’agost de 2022 

(inclòs) per correu electrònic en format “pdf” a l’adreça seleccio.persones.idi@gencat.cat indicant en 

l’assumpte del missatge la referència: OTT-G5-33-22 la documentació següent: 

✓ Sol·licitud 

✓ Currículum Vitae actualitzat 

✓ Titulació acadèmica 

✓ Documentació acreditativa dels requisits d’accés 

✓ L’experiència professional aliena a l’IDI s’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’empresa 

✓ Còpia del document nacional d’identitat o documentació acreditativa 

L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no resultin acreditades mitjançant 

la documentació adient no seran objecte de valoració. 

 

PRINCIPIS REGULADORS DEL PROCÉS 

Publicitat i transparència 
 
L’anunci i tota la documentació corresponent es publicarà a la pàgina web corporativa de l’IDI. Es publicaran 
les dades identificatives de les persones aspirants admeses en el procés selectiu, així com de les proposades 

i de les adjudicatàries. 

 

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
 
El present procés selectiu tindrà en compte el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes en referència 
a l’accés a l’ocupació, d’acord amb l’article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 
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Igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 
 
D’acord amb el que preveu l’article 42.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 

es reserva un 7% de places en els processos selectius per tal de ser cobertes entre persones amb discapacitat, 

considerant com a tals les definides a l'apartat 2 de l'article 4 del text refós de la Llei General de drets de les 

persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. La reserva del 7% indicada es realitzarà de manera que el 2% de les places ofertes siguin per a ser 

cobertes per persones que acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes siguin per a 

persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat. 

Aquesta acreditació s'haurà de realitzar abans de la finalització del termini per a la presentació de 

candidatures i mitjançant un dictamen vinculant relatiu a les condicions psíquiques, físiques o sensorials de 

l'aspirant, que hagi estat expedit pel corresponent equip multiprofessional, depenent del departament 

competent en matèria de persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

Amb la sol·licitud, les persones aspirants donen la seva autorització al tractament de les dades de caràcter 

personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés de selecció. 

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge, amb adreça postal a Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral 2a Planta, 

Esteve Terradas, 30 08023 Barcelona i CIF Q5856249G sent l’adreça electrònica del seu delegat de protecció 

de dades dpd@ticsalutsocial.cat, com a responsable del tractament d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), tractarà les dades de 

les persones aspirants amb la finalitat de gestionar el procés de selecció, decidir sobre l’adequació als 

requisits establerts pel lloc de feina vacant i d’informar de futures ofertes laborals, estant legitimat el 

mencionat tractament ja que és necessari per l’aplicació de mesures precontractuals a petició de la persona 

interessada. 

Les dades únicament seran tractades per les àrees i departaments de l’entitat que, en les seves competències 

i funcions, tinguin la necessitat d’accedir-hi en relació a la finalitat del tractament, així com per organismes 

públics o privats quan així ho estableixi la normativa corresponent. Les dades no seran facilitades en cap cas 

a un tercer país u organització internacional. Així mateix, les dades personals de les persones aspirants no 

seleccionades únicament seran conservades durant dos anys. 

Les persones aspirants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió de les dades, oposició o 

limitació del tractament, portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individualitzades 

automatitzades enviant la seva sol·licitud per escrit a l'adreça del responsable del tractament o bé enviant 

un correu electrònic a l’adreça protecció.dades.idi@gencat.cat adjuntant una fotocòpia del seu DNI o 

document acreditatiu de la seva identitat. 
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En cas que, en algun moment, consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació 

dirigida al delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat, o a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica 

de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

1. No s’acceptaran candidatures fora de termini. 

2. Es podrà declarar desert el lloc de treball convocat que no tingui persones aspirants idònies per 

ocupar-lo. Així mateix es podrà obrir un nou procés de selecció ajustant terminis i condicions als 

requeriments del nou procés selectiu. 

3. Només es convocarà un cop a proves i/o entrevista a les persones aspirants. Les persones que no 

compareguin quedaran excloses del procés selectiu, independentment de la justificació o no de la 

compareixença. 

4. La persona seleccionada que renunciï, perdrà els drets derivats del procés. En aquesta situació, 

s’anomenarà a la següent persona aspirant per ordre d’idoneïtat. 

 

ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 

Expirat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de 5 dies hàbils, l'Institut de Diagnòstic 

per la Imatge dictarà resolució declarant aprovada la llista de persones admeses. 

 

Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en 

qualsevol moment del procés. 

 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 

L’òrgan de selecció corresponent el constituiran els membres que s’indiquen tot seguit: 

▪ President: Director de Tecnologia i Sistemes 

▪ Vocal:  Enginyer/a de la Direcció de Tecnologies i Sistemes 

▪ Vocal:  Director de Persones i Relacions Laborals 

▪ Secretaria/i: Tècnica/c de la Direcció de Persones i Relacions Laborals 

 

Per tal que l’òrgan es pugui constituir vàlidament, serà necessari la presència de les persones que ostentin la 

presidència i la secretaria o, si s’escau de les persones que les substitueixen, i, en tot cas, de la meitat, com 

a mínim, dels seus membres. 

 

L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de tècnics o tècniques 

especialitzats que col·laborin en l’execució del procediment de selecció. En cas que en alguna prova participin 



   

Document Versió Pàgina 

F-DP01-09 1 6 / 7 

 

ANUNCI DE PROCÉS SELECTIU 
REFERÈNCIA:  OTT-G5-33-22 DATA: 2 d’agost de 2022 

  

tècnics o tècniques especialitzats, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan de selecció, 

per assegurar-ne la correcta realització i traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. 

El personal tècnic especialitzat podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant del 

tribunal, però no de vot. 

 

PROCÉS SELECTIU 

Es procedirà a valorar els mèrits i serveis de les persones aspirants que hagin estat considerats com a aptes. 

El procés selectiu es podrà regir de les següents fases: 

▪ Valoració de mèrits 

▪ Prova pràctica i/o entrevista personal 

 

Valoració de mèrits 

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants en la 

seva sol·licitud, d’acord amb el següent barem: 

a) Formació acadèmica. 

b) Valoració curricular. Valoració de l’adequació del contingut del currículum de les persones aspirants 

en relació amb el perfil del lloc de treball a ocupar. 

c) Experiència professional en l’exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional 

i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir. 

d) Altres mèrits. L’òrgan de selecció podrà considerar altres mèrits al·legats i justificats per les persones 

participants, sempre que es tracti de mèrits objectius i raonables per a la provisió de la plaça. 

En cas d’acreditació insuficient o de dubtes sobre el contingut i abast de determinats mèrits, l'òrgan de 

selecció està facultat per requerir-ne l’esmena o aclariment, amb respecte al principi d’igualtat i amb caràcter 

preferent a la no valoració del mèrit. 

 
Prova pràctica i/o entrevista personal 

Si s’escau, a criteri de l’òrgan de selecció, i amb l’objectiu d’informar millor les candidatures, es podrà 

determinar la realització d’una prova o supòsit pràctic i/o entrevista personal a les persones aspirants, per 

part de l’òrgan de selecció. 

 

 

 

 

SELECCIÓ 
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Un cop finalitzada la selecció de les persones aspirants, l’òrgan de selecció elevarà a la gerència la proposta 

de contractació corresponent amb el nom de la persona seleccionada per proveir el lloc de treball, en el 

termini d’un mes des de la data de l’Acord d’Adjudicació. 
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SOL·LICITUD PER A L’ACCÉS D’UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ ALS 

SERVEIS CORPORATIUS 

Dades personals 

Primer cognom:  

Segon cognom:  

Nom:  

Lloc de naixement:  Data de naixement:  

Nacionalitat:  NIF/NIE:  

Domicili:  Localitat:  

Adreça electrònica:  Telèfon:  

Formació 

Títol acadèmic oficial:  

Centre d’expedició:  Data d’obtenció:  

 

Nivell de coneixement de la llengua catalana de la Junta Permanent o equivalent: 

 ☐  A ☐ B ☐  C ☐  D ☐  Altres 

 

La persona sotasignant SOL·LICITA ser admesa a l’accés al lloc de treball referit en aquest document i 

DECLARA que són certes totes i cadascuna de les dades que hi consigna i que reuneix les condicions 

exigides assenyalades, acompanyant els documents que detalla al dors. Amb la sol·licitud, la persona 

sol·licitant dóna la seva autorització al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per 

prendre part en el procés selectiu i per a la resta de tramitació del procés. 

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), amb adreça postal a Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral 2a 

Planta, Esteve Terradas, 30 08023 Barcelona i CIF Q5856249G sent l’adreça electrònica del seu delegat de 
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protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat, com a responsable del tractament d’acord amb el Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 

(RGPD), tractarà les dades de les persones aspirants amb la finalitat de gestionar el procés de selecció, 

decidir sobre l’adequació als requisits establerts per el lloc de feina vacant i d’informar de futures ofertes 

laborals, estant legitimat el mencionat tractament ja que és necessari per l’aplicació de mesures 

precontractuals a petició de la persona interessada. 

Les dades únicament seran tractades per les àrees i departaments de l’entitat que, en les seves 

competències i funcions, tinguin la necessitat d’accedir-hi en relació a la finalitat del tractament, així com 

per organismes públics o privats quan així ho estableixi la normativa corresponent. Les dades no seran 

facilitades en cap cas a un tercer país u organització internacional. Així mateix, les dades personals de les 

persones aspirants no seleccionades únicament seran conservades durant dos anys. 

En cas de necessitat de comunicació directa amb la persona sol·licitant, l’IDI es podrà posar en contacte 

mitjançant la utilització de l’adreça electrònica o telèfon que figuren a l’apartat de dades personals. 

La persona sol·licitant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió de les dades, oposició o 

limitació del tractament, portabilitat de les dades i a no ser objecte de decisions individualitzades 

automatitzades enviant la seva sol·licitud per escrit a l'adreça del responsable del tractament o bé enviant 

un correu electrònic a l’adreça protecció.dades.idi@gencat.cat adjuntant una fotocòpia del seu DNI o 

document acreditatiu de la seva identitat. 

En cas que, en algun moment, consideri que s'han vulnerat els seus drets pot presentar una reclamació 

dirigida al delegat de protecció de dades dpd@ticsalutsocial.cat, o a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica 

de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) per mitjans no electrònics. 

Tota la documentació corresponent al procés selectiu es publicarà a la pàgina web corporativa de l’IDI. Es 

publicaran les dades identificatives de les persones aspirants admeses en el procés selectiu, així com de les 

proposades i de les adjudicatàries. 

 

Signatura de la persona sol·licitant: 

Lloc i data 

 

 

 

Nom i Cognoms  

mailto:dpd@ticsalutsocial.cat
mailto:protecció.dades.idi@gencat.cat
mailto:dpd@ticsalutsocial.cat
https://seu.apd.cat/
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Relació de documents que aporta: 
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