Temari de la categoria professional Infermer/a del Treball (Grup B, Subgrup B1)

Tema 1
Codi ètic del servei públic de Catalunya: valors inherents al servei públic i valors relacionats
amb les actuacions dels servidors públics. El dret de la ciutadania a una bona administració i a
serveis públics de qualitat.
Tema 2
La llei de transparència i l’accés a la informació pública a Catalunya: la informació pública i el
dret d’accés; límits i accés parcial a la informació pública: principis, límits al dret d’accés,
proporcionalitat i temporalitat.
Tema 3
Dades de caràcter personal i dades especialment protegides. El consentiment. El dret
d'informació. Els drets de les persones interessades. Tipus d’infraccions i la seva prescripció.
Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: definició i funcions.
Tema 4
Marc constitucional: estructura i funcions dels òrgans que integren el poder legislatiu, el poder
executiu i el poder judicial. Institucions de la Unió Europea: definició i funcions del Parlament, el
Consell d’Europa i la Comissió Europea.
Tema 5
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: drets i deures de l’àmbit civil i social, tipologia de les
competències. El Govern de la Generalitat de Catalunya. El Parlament de Catalunya: funcions,
composició i organització.
Tema 6
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya: estructura administrativa dels
departaments, les unitats directives i l’organització administrativa territorial. La competència
administrativa. El sector públic de la Generalitat: consorcis, fundacions i empreses públiques.
Tema 7
El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no-discriminació i
a una atenció adequada, drets lingüístics i drets relatius als mitjans electrònics. Administració
electrònica: concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania i per a les administracions.
Tema 8
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació
professional. Organització del treball. Selecció de personal, contractació i període de prova.
Concursos de canvi de destinació. Modificacions substancials de condicions de treball.
Tema 9

Condicions de treball del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: jornada, horaris,
llicències, retribucions bàsiques i complementàries, supòsits de suspensió del contracte i
tipologia de faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari. Règim d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: activitats compatibles.
Tema 10
L’Estatut Bàsic de l’empleat públic: Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament.
Deures de l’empleat públic: codi de conducta, principi ètics i principis de conducta del empleats
públics. La igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya: plans d'igualtat de dones i homes
del sector públic i polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública.
Tema 11
La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d’accident laboral i les seves
tipologies, i definició de malaltia professional. Definició i utilitat dels equips de protecció
individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer. Funcions del servei de prevenció i salut
laboral. Competències i facultats dels comitès de seguretat i salut laboral
Tema 12
Drets de representació col·lectiva i de reunió del personal laboral de l’Administració de la
Generalitat.
Tema 13
Definició de salut. Principals indicadors de salut: concepte i característiques. Salut laboral,
conceptes bàsics i principis estratègics en salut laboral. Principals activitats en salut laboral:
vigilància i prevenció. Principals indicadors en salut laboral. Condicions de treball: concepte,
dimensions i variables. Factors de riscos laborals: concepte i tipus.
Tema 14
Organismes nacionals amb competència en matèria de seguretat laboral i salut en el treball:
l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. La Comissió Nacional de Seguretat i Salut
en el Treball. L'Institut Català de Seguretat i Salut en el Treball.
Tema 15
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals: objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Els
Serveis de Prevenció.
Tema 16
Responsabilitat en matèria preventiva: Responsabilitat dels empresaris: administrativa, civil i
penal. Responsabilitat dels treballadors. Responsabilitat patrimonial de l'Administració
Pública.
Tema 17
El Reial Decret 39/1997, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció. El Pla de

Prevenció de Riscos Laborals. L'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva. El
concert de l'activitat preventiva. Auditories de gestió de la prevenció.
Tema 18
Consulta i participació dels treballadors. Òrgans de consulta i participació en matèria de
prevenció de riscos laborals a la Generalitat de Catalunya.
Tema 19
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats
empresarials.
Tema 20
L'organització de la prevenció de riscos laborals a l’administració de la Generalitat de
Catalunya. Marc normatiu.
Tema 21
La Inspecció de Treball i Seguretat Social. Funcions i competències en matèria de seguretat i
salut laboral. Procediment especial d'actuació en matèria de prevenció de riscos laborals en
l'àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 22
Vigilància de la Salut Laboral: Individual i col·lectiva. Aspectes metodològics. La vigilància de
la salut en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Els protocols mèdics. Vigilància de la
Salut en els treballadors especialment sensibles.
Tema 23
Epidemiologia: Mètode epidemiològic, mesurament dels fenòmens epidemiològics, tipus
d'estudis epidemiològics, estudis sobre proves diagnòstiques. Estudis descriptius. Estudis de
cohorts. Estudi de casos i controls.
Tema 24
L'accident de treball: Definició legal i mèdica. Causes dels accidents. Anàlisis estadístiques
dels accidents. Índexs estadístics. Investigació d'accidents. Normativa aplicable.
Tema 25
Malalties professionals: concepte i normativa aplicable. Classificació. Malaltiesderivades del
treball produïdes per agents físics, químics i biològics. Metodologia d'actuació.
Tema 26
L'historial clínic-laboral: Continguts. Custòdia i conservació de la informació mèdicade caràcter
personal. La confidencialitat de les dades en vigilància de la salut.
Tema 27

Protecció de la maternitat: normativa aplicable. Situacions protegides per risc durant l'embaràs i
la lactància natural. Valoració i adaptació de les condicions de treball, canvi de lloc de treball,
suspensió del contracte per risc durant l'embaràs.
Tema 28
Malalties infeccioses: Conceptes generals. Protocol de Vigilància de la Salut específica. El
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. Vacunacions. Gestió
mediambiental i gestió de residus.
Tema 29
Dermatosis professionals. Factors de risc. Prevenció en el lloc de treball. Protocolde vigilància
sanitària específica.
Tema 30
Protecció i Vigilància de la Salut dels treballadors en relació amb els riscos per exposició a
agents químics, cancerígens i/o tòxics per a la reproducció. Patologia laboral per exposició a
plaguicides.
Tema 31
Manipulació manual de càrregues, moviments repetitius i treball amb pantalles de visualització
de dades: efectes sobre la salut. Mètodes d'avaluació i normativa específica aplicable.
Prevenció de la patologia musculoesquelètica. Protocols de vigilància sanitària específica.
Tema 32
Els riscos psicosocials: càrrega mental, estrès laboral, burnout: definicions, efectes,factors de
risc, avaluació i mesures de prevenció.
Tema 33
Assetjament psicològic: metodologia d’actuació, valoració i mesures de prevenció i protecció.
El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament
psicològic laboral i altres discriminacions a la feina de la Generalitat deCatalunya.
Tema 34
Primers auxilis i atenció d'urgència als treballadors: organització en el centre de treball,
farmacioles, suport vital bàsic, ús dels desfibril·ladors, actuació davant ferides, cremades,
traumatismes i lesions oculars.
Tema 35
Promoció de la salut en el Lloc de Treball: activitat física i hàbits posturals, alimentació
equilibrada. Efectes per a la salut de l’organització del treball i intervenció preventiva: el treball
a torns i el treball nocturn.

En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs
oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, les proves selectives versaran
exclusivament sobre els temes número 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33 i 34.

