
 

 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA-EXTERNA  

d’un lloc de treball de 

Tècnic/a de Codificació per Control de Gestió 

REF:310 
 

El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització sanitària integrada que disposa de tots els 

nivells d'atenció (primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental) i, de forma continuada i 

coordinada ofereix serveis de salut a una població de més de 200.000 habitants del Vallès 

Occidental, dels municipis de Terrassa, Matadepera, Rubí, Castellbisbal, Sabadell i Sant Quirze. 

El CST convoca per a la seva cobertura amb caràcter temporal amb possibilitat d’estabilització 

futura el lloc de treball següent:  

 

� Denominació del lloc: 

Tècnic/a de Codificació   

  

� Dependència funcional: 

Direcció de Control de Gestió i Anàlisi de la Informació 

 

� Perfil i Classificació professional del lloc: 

Personal amb titulació de Grau Mig o Llicenciat/da Superior Universitari que permeti l’accés als Grups 

Professionals 4 o 5 del Conveni del SISCAT. 

 

� Missió del lloc: 

Recollir, analitzar i avaluar dades assistencials de les àrees i serveis del CST, amb la  finalitat de generar la 

informació que ajudi en la planificació i presa de decisions per l’assoliment dels objectius de l’entitat i el 

compliment dels requeriments d’informació externs. Gestió de la informació referent a Atenció 

Especialitzada i a l’activitat quirúrgica. 

� Visió del lloc: 

Ser un referent clau en la generació de coneixement útil, que actuï com a guia, que sigui requerit 

proactivament i fomenti la cultura de l’anàlisi i l’avaluació. 

 

� Funcions del lloc: 

Codificació de la informació i documentació clínica, garantint l'acompliment de les normes de l'Administració 

sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals, sota la supervisió corresponent. 

Emetre recomanacions en els mètodes de registre i codificació clínica. 



Suport a la trameses de CMBD assegurant requeriments del CatSalut i la qualitat de tramesa i de registre. 

Suport al manteniment dels catàlegs interns (CST) de diagnòstics i de procediments. 

Suport a la facturació d’aguts. 

Codificació i revisió sistemàtica dels informes clínics. 

Revisió dels codis LEQ (llista espera quirúrgica), diagnòstics i activitat quirúrgica. 

Suport en les explotacions requerides des de l’atenció especialitzada referents a treballs de recerca, estudis, 

comunicacions, etc. 

Gestionar els processos d’explotació i anàlisi de dades en les diferents aplicacions referents a l’activitat 

d’atenció especialitzada (Gestor, Plataforma CatSalut, Tesis, etc.) 

 

� Experiència requerida 

Experiència en Codificació  CIM-10 i CIM-9 

Experiència en Office 

Valorable coneixement UNIVERSE 

 

� Jornada de treball anual:  

100% de jornada equivalent a 1620 hores segons conveni SISCAT 

 

� Horari:  

De dilluns a divendres de 8.30 a 17:00 hores 

 

� Sistema de selecció: 

Podran optar al lloc de treball convocat tant candidats interns que ja formen part de la plantilla del CST com 

externs de fora de l’organització. Les persones interessades a participar en aquest concurs i ocupar el lloc 

convocat, hauran de presentar un seu currículum vitae actualitzat tot separant els apartats:  

1.  Mèrits acadèmics,     

2.  Mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats     

3.  Formació, docència i recerca.   

Aquesta documentació es farà arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST a 

l’adreça de correu electrònic  nchueca@cst.cat Indicant REF: 310. 

En funció del contingut dels currículums presentats es farà una primera tria i selecció i, les persones 

candidates que en resultin escollides seran convocades per a la realització d’una entrevista de selecció 

presencial amb representants de la Direcció Econòmica i Financera(DEF) i de la Direcció de Recursos Humans 

i Gestió de Persones 

Addicionalment es podran realitzar també, a criteri de la Comissió de Selecció, proves psicotècniques i tests 

de personalitat o proves de coneixements sobre el contingut del lloc de treball convocat, si es consideren 

necessàries per a disposar de més elements per decidir el/la millor candidat/a. 

 

Si el candidat seleccionat es intern se li farà un canvi de comesa vinculat a la durada prevista per aquesta 

convocatòria (fins a 31 de desembre de 2021) amb possibilitat de pròrroga posterior i durant aquest temps 

ser li adequarà el contracte a la categoria professional que correspongui.  

 

� Terminis: 

Les candidatures amb la documentació esmentada es podran presentar fins el dia 15 de setembre de 2021. 

La previsió d’incorporació al lloc convocat és a l’octubre de 2021. 

 



Terrassa, 30 de juny de 2021   

 

 

La Direcció del CST 


