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DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A – DE L’AGRUPACIÓ
EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL HOSPITAL DE CERDANYA
(director d'hospital)

Data de Publicació : 20 de gener de 2017
Centre hospitalari :
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT-HC)
Adreça :
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya (AECT-HC)
Camí d'Ur n° 31
17520 Puigcerdà
Espanya

Identificació del lloc de treball
Lloc de treball:
Director del centre de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de
Cerdanya (AECT-HC)
Missió :
Assegurar la gestió de l’AECT-HC, en el marc del projecte transfronterer de l’Hospital
de Cerdanya, sota la forma d’una agrupació europea de cooperació territorial creada
per conveni internacional el 26 d’abril de 2010.
Dependència orgànica :
-

El Director depèn jeràrquicament del Consell d’Administració i de la Comissió
Executiva de l’AECT-HC.
És el superior jeràrquic dels membres de l’equip de Direcció de l’Hospital de
Cerdanya.

Funcions generals :
-

-

Executar i fer aplicar les decisions del Consell d’Administració i de la
Presidència.
Representar l’AECT HC en l’àmbit administratiu
Elaborar el projecte de pressupost anual, l’informe d’activitat, el balanç i el
compte de resultats.
Elaborar la proposta d’estructura organitzativa de l’AECT-HC
Administrar el patrimoni i els béns de l’AECT-HC.
Executar el pla d’inversions.
Gestionar els concursos públics.
Proposar a la Comissió Executiva el nomenament i la supressió dels càrrecs de
direcció.
Elaborar la proposta de plantilla de l’AECT-HC, la contractació de personal, i
desenvolupar les polítiques de recursos humans, d’acord amb les directrius de la
Comissió Executiva.
Ordenar els pagaments i gestionar la tresoreria d’acord amb el reglament
interior acordat pel Consell d’Administració.
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Competències requerides / desitjables
Titulació acadèmica : es requereix titulació de llicenciat universitari, o equivalent.
Experiència professional :
Es requereix acreditar experiència professional en l’àmbit de la gestió sanitària, amb
un ampli coneixement del conjunt de les problemàtiques dels serveis de salut. Es
desitjable també experiència en el camp de la cooperació hospitalària i especialment
en l’àmbit internacional, així com en l’àmbit de l’administració pública.
Coneixements específics requerits / desitjables :
Atesa la dimensió internacional del projecte, es demana un bon nivell de francès,
català i castellà, es valorarà l’anglès.
Habilitats professionals requerides / desitjables :
-

-

Sentit de l’autoritat i de la diplomàcia, donat el context de col·laboració
internacional que necessàriament comportarà arbitrar entre personal de cultures
diferents.
Capacitat en la presa de decisions.
Capacitat per fer de mitjancer i per definir estratègies.
Capacitat per gestionar equips de treball.
Capacitat de comunicar, de conjuminar col·laboracions entre socis i de
desenvolupar un projecte territorial de salut vinculat amb les administracions
respectives que representen les parts signatàries del conveni de cooperació
internacional.

Altres
Altres característiques del lloc de treball :
El Director representa l’interès general de l’organització i, en conseqüència, ha
d’actuar en nom d’aquesta, independentment del seu país d’origen. Es tracta d’un lloc
de treball innovador, amb una elevada vinculació amb les autoritats sanitàries del dos
països. Cal preveure freqüents compareixences i desplaçaments davant dels organismes
sanitaris de tutela dels dos països.
Atesa la naturalesa del projecte i la fase d’estabilització en la que es troba, es
requereix disponibilitat d’accés al lloc de treball a temps complet i de forma
exclusiva a partir del dia 1 de Març de 2017.
Lloc i termini de presentació de sol·licituds
Les persones interessades hauran de presentar un escrit de presentació de la seva
candidatura acompanyada d’un CV, a la seu de l’Hospital de Cerdanya, o bé per correu
certificat, fins el dia 31 de gener del 2017.
Localitat de treball : Puigcerdà a Catalunya (Espanya)
L’hospital : aquest centre constitueix la primera experiència d’un hospital
transfronterer a Europa. El projecte està subvencionat, en part, per fons europeus.
Disposa de 64 llits, d’una dotació d’equipaments tècnics moderna i està inserit en el
territori, en contacte amb altres centres sanitaris i sociosanitaris. Rebrà
finançament de l’Assurance Maladie francesa en un 40% i del CatSalut en el 60%
restant. El Director rendeix comptes de les seves actuacions a la Comissió Executiva,
òrgan permanent del Consell d’Administració format per 5 membres dels quals 2 són
francesos i 3 en representació de Catalunya.
La vila de Puigcerdà : és una localitat de 9.000 habitants situada a la Comunitat
Autònoma de Catalunya a Espanya (comarca de la Cerdanya) a la frontera amb França i el
Departament dels Pyrénées Orientales. La Cerdanya és un territori ubicat a 1.300
metres d’altitud i compartit entre França i Espanya. La població total és de 33.000
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residents amb períodes turístics d’hivern i estiu que poden incrementar la població
per sobre dels 100.000 habitants.

