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Convocatòria Data Scientist 
Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
 

L’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina necessita un/a científic/a de dades per 
l’actualització, ampliació, millora i manteniment dels Models Comuns de Dades (CDM), i en concret 
de VAC4EU, del Sistema d’Informació per la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP). 
 

L’equip del SIDIAP està format per un conjunt d’informàtics/ques i estadístics/ques que donen suport 
a la preparació de dades per diversos estudis tan nacionals com internacionals. Una d’aquestes 
col·laboracions es fa amb la organització VAC4EU per a l’estudi de l’efectivitat i seguretat de les 
vacunes utilitzades en la pandèmia del COVID-19 amb diverses bases de dades europees. 
 
Es requereix: 
 

 Experiència treballant amb bases de dades 

 Experiència en BigData 

 MySQL 

 Python 

 Bon nivell d’anglès i català/castellà 

 Llicenciatura o grau 

 
Funcions: 
 

 Actualització del VAC4EU-CDM 
 Ampliació i millora del ETL 
 Controls de qualitat de les dades SIDIAP 
 Exploració de nous conceptes per mapejar 
 Participació en reunions nacionals i internacionals 
 Col·laboració amb les tasques generals del SIDIAP 

 
Es valorarà: 
 

 Coneixement del sistema sanitari català 
 Experiència en visualització de dades 
 Experiència en R i altres llenguatges 
 Coneixements d’estadística 
 Capacitat per revisar articles científics 

 
Competències professionals : 
 

• Iniciativa pròpia 
• Capacitat de comunicació 
• Cooperació i treball en equip 
• Compromís     
 
S’ofereix:  
 

Jornada: 40 hores / setmana  
Retribució: En funció de la experiència. 
Tipus de contracte : Contracte laboral per Obra/Servei (temporal) 
Lloc de treball: Barcelona. IDIAPJGol (Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 587). 
Inici: Octubre de  2021 
Durada: 1 any (prorrogable) 
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Procés de selecció:  
 
Enviament de sol·licituds: 
 

Els interessats han d’inscriure’s mitjançant la pàgina web de l’IDIAPJGol (treballa amb nosaltres / 
convocatòries obertes) o través del següent link: LINK A LA INSCRIPCIÓ 
 
 

Termini presentació: Dia 15 de setembre 2021 
 

Es faran entrevistes als candidats finalistes. 
 
Avaluació candidats finalistes: 
 

Es realitzarà segons el manual del procés de selecció de l’IDIAPJGol (IT-085) disponible al nostre web. 
 

La contractació s’efectuarà segons el conveni aplicable i l’estatut dels treballadors vigent. 
 

El procediment de selecció es regirà atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat i s’ajustarà a 
les característiques i requeriments necessaris per desenvolupar les tasques pròpies a la plaça oferta. 
 

A la persona seleccionada no se li farà efectiu el contracte si no acredita prèviament els mèrits 
al·legats en el currículum vitae. 
 

En compliment del Reglament General de protecció de Dades (RGPD) així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia de drets digitals, l’informem que la seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dades de caràcter 
personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de portar a terme el procés de selecció objecte de la 
present sol·licitud. Un cop aquest finalitzi (sigui quina en sigui la causa) les seves dades seran eliminades. 
 

El responsable del tractament és IDIAPJGol i el Delegat de Protecció de Dades el Sr. Josuè Sallent Ribes (dpd@ticsalutsocial.cat), vostè 
podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, dret a l'oblit i limitació al 
tractament en els termes establerts en la normativa vigent. 

https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/convocatories-obertes

