
 

 
 

Oferta pública d'ocupació per als llocs de Tècnic de Laboratori  
d’elaboració de components sanguinis 
 

  
 
El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
que té com a missió garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de 
referència en immunologia diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades. 
Volem ser una organització: 
Innovadora, que avança cap a la consolidació d'un model sostenible d'excel·lència que actua 
internacionalment i que és referent en els àmbits de la donació de sang, teixits, diagnòstic biològic i 
teràpies avançades. 
Amb esperit de servei, oberta i propera a la societat, que genera confiança 
Basada en el coneixement, amb una cultura estimulant i un equip humà cohesionat i compromès. 
 
Llocs de Treball 
 
LLOCS POSICIÓ CODI 

ID 
LLOC DE  
TREBALL 

CENTRE JORNADA 
ANUAL 

TORN 

 
1 

 
50022567 

  
8491 

 
Tècnic 
Laboratori 
 

   
BST-FDJ 
(Barcelona) 

 
1167h/anuals 

 
Flexible    
mati o 
tarda 
 

 
1  

 
50022236 
 

 
8489 

 
Tècnic 
Laboratori 
 

   
BST-FDJ 
(Barcelona) 

 
1300 /anuals 

     
   Nit 

 
1 

 
50001269 
 

 
8497 

Tècnic 
Laboratori 
 

 
BST-FDJ 
 

 
1324h/anuals 

     
   Tarda 
 

Missió 
 
Processar les donacions de sang total, plaquetes i plasma. Elaborar diferents hemo 
components i productes especials que seran transfosos als hospitals.  
 
Responsabilitats i funcions principals 

Desenvolupar els procediments i tècniques que son pròpies del lloc de treball, 
complimentant els registres corresponents a l’activitat executada i seguint els estàndards 
de qualitat que apliquen a l’activitat desenvolupada (ISO, CAT, guies europees ...) 

Rebre i registrar les donacions de sang total, plaquetes i plasma. 
 
Processar les donacions de sang total per obtenir diferents hemo components. 
Etiquetar els hemo components resultants del processament. 



 

 
 

Elaborar productes especials. 
 
Realitzar controls de qualitat dels productes elaborats al laboratori. 
 
Participar en l’elaboració dels procediments i les tècniques de treball dutes a terme al 
laboratori.  
 
Seguir el programa de formació, capacitació i re capacitació establert. 
 
Complir amb les funcions que estableix el manual de prevenció, qualitat i medi ambient. 
 
 
Requisits 
 
Cicle formatiu de grau superior de Tècnic Especialista Sanitari o formació professional 
equivalent en l’àmbit del lloc de treball. (Laboratori). 
 
Nivell C de català: si el candidat seleccionat per ocupar aquesta convocatòria d’oferta 
pública no disposa de l’acreditació necessària del nivell de català, oral i escrit,  exigit  per 
al lloc de treball, haurà de signar una clàusula al seu contracte de treball amb el 
compromís  de certificar la seva acreditació en un màxim de 2 anys,  a partir de 
l’adjudicació del lloc de treball, en cas contrari es rescindirà el seu contracte laboral amb el 
Banc de Sang i Teixits. 
 
Competències 
 
Gestió de conflictes 
Comunicació 
Gestió del canvi i Innovació 
Gestió del coneixement 
Orientació a resultats 
Planificació i organització 
Treball en equip 
Vocació de Servei 
 
Mèrits a valorar 
 
Proves tècniques 
Proves competencials i valoració de la formació i experiència (segons barems publicats) 
 
Oferim 
Lloc de treball: Lloc de treball de Tècnic de Laboratori  
Centre de treball del Banc de Sang i Teixits ubicat a Seu Central - Edifici Dr. Frederic 
Duran i Jordà de  Barcelona 
Rotació específica de caps de setmana: Dissabte i Diumenge segons torn del planing 
Freqüència de rotació: 1 de cada 2  
Durada del contracte: Indefinit 
Retribució: segons normativa vigent 
 
 



 

 
 

Procés de selecció 
 
Fase 1: Comprovació de l’adequació al requisits especificats a la convocatòria. 
 
Fase 2: Avaluació Mèrits – proves de coneixements (1a part): 
Prova d’ofimàtica (excel) 
Prova de coneixements 
Accediran a la Fase 3 les persones que obtinguin un resultat mínim del 70% en la Fase 2. 
 
Fase 3: Avaluació Mèrits - proves competencials, formació i experiència (2a part) 
Proves competencials 
Valoració de la formació i l'experiència acreditades (segons les bases publicades) 
El candidat amb la major puntuació total es presentarà al Tribunal Qualificador com a 
candidat per adjudicar el lloc de treball objecte de la convocatòria, sempre i quan 
obtingui un resultat mínim del 60% en el conjunt de les fases del procés. 
 
Temari 
 
https://www.bancsang.net/professionals/productes-serveis/components-sanguinis/ 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://gciamt.org/wp-
content/uploads/2020/09/Fraccionamiento-Automatizado-E-Vargas-R-Rodas-Paraguay-
Sep-
2020.pdf&ved=2ahUKEwjRndD36Mf2AhUlyIUKHXBbDJwQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1jnxF
uMHJ0gsXlXEI4VvdN 
https://www.terumobct.com/reveos 
https://www.bancsang.net/professionals/productes-serveis/components-
sanguinis/es_derivats-plasma/ 
https://www.bancsang.net/professionals/productes-serveis/components-
sanguinis/es_hematies-congelat/ 
https://www.bancsang.net/professionals/productes-serveis/components-
sanguinis/es_irradiacio/ 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.redcrossblood.org
/content/dam/redcrossblood/controlled-documents/rapidpass/TRALI-Information-Sheet-
15-4-
ltr411_es.pdf&ved=2ahUKEwia6drS68f2AhWux4UKHSVgCwoQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw
1Z169afa0Ov8YJTC5jVHl8 
https://empendium.com/manualmibe/compendio/chapter/B34.IV.24.21.2.3. 
https://www.cun.es/diccionario-
medico/terminos/crioprecipitado#:~:text=m.,)%2C%20factor%20XIII%20y%20fibronecti
na. 
 
 
Termini de presentació 
 
El termini de presentació serà fins el 2 d’abril de 2022. Els currículums que arribin fora de 
termini no es tindran en compte. 
Recorda revisar les Bases Generals per les convocatòries d’oferta pública abans de 
sol·licitar la vacant 
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