
 

    
UNITAT Direcció Mèdica 
DEP. JERARQUICA Direcció General – Direcció General Adjunta 
Nº places 1 
Subordinats Caps de Servei de les Unitats Mèdiques 
Torn  
Dedicació  
Títol Director/a Mèdic/a 

 
MISSIÓ 
 
Dirigir i administrar les unitats assistencials de l’Hospital de Cerdanya d’acord 
amb la estratègia anual de la institució i d’acord amb la normativa vigent. 
 
FUNCIONS 
 
1. Funció 1.  Dirigir i organitzar els processos assistencials i de suport clínic- 

assistencials dels serveis i unitats que en depenen d’acord amb el pla 
estratègic de la institució.  

 
2. Funció 2. Realitzar la planificació i el seguiment de les activitats dels serveis 

i unitats que en depenen, avaluar el seu nivell de qualitat i proposar les 
mesures i accions que siguin necessàries per a la seva millora. 

 
3. Funció 3. Establir les directius pertinents i coordinar la gestió dels recursos 

assistencials adscrits als serveis i unitats que en depenen.  

 
4. Funció 4 . Promoure i supervisar les activitats de qualitat, formació i 

investigació del personal al seu càrrec.  
 

5. Funció 5. Realitzar l’avaluació de l’acompliment del personal al seu càrrec.  
 

6. Funció 6. Elaborar una memòria anual i proposar i consensuar amb la 
direcció general els objectius assistencials i el pressupost dels serveis i 
unitats que en depenen i les inversions anuals.  

 
7. Funció 7. Assumir aquelles funcions, que per la naturalesa del seu càrrec li 

puguin ser delegades pel director general.  
  

 
 
 

 
 
 



PERFIL PROFESSIONAL  
 
1. Coneixements Bàsics  

 
1.1. Administració bàsica 
1.2. Legislació sanitària bàsica  
1.3. Tècniques d’elaboració i control de pressupost 
1.4. Integració i direcció d’equips de treball  
1.5. Compromís institucional 
 

2. Altres coneixements 
 

2.1. Anàlisi i síntesi de la informació 
2.2. Eines ofimàtiques nivell usuari 
2.3. Tècniques de solució de problemes 

 
3. Experiència 

 
3.1  Administració hospitalària 
3.2 Experiència prèvia en gestió d’equips 
 

4. Perfil competencial 
4.1. Titulació universitària: Llicenciatura en medicina i valorable especialitat 

mèdica 
4.2. Àrees de coneixement: Medicina general i assistència hospitalària 
 

4.3. Aptituds.  
4.3.1. Proactivitat 
4.3.2. Autonomia i iniciativa personal 
4.3.3. Compromís ètic 
4.3.4. Domini idiomàtic català i/o castellà; i francès 
4.3.5. Intel·ligència emocional 
4.3.6. Apreciació de la diversitat i la multiculturalitat 
4.3.7.  

4.4. Habilitats. 
4.4.1. Lideratge 
4.4.2. Capacitat d’influència 
4.4.3. Capacitat analítica 
4.4.4. Presa de decisions sota pressió 
4.4.5. Escolta activa 
4.4.6. Treball en equip 

 
4.5. Competències professionals 

4.5.1. Planificació d’accions sanitàries 
4.5.2. Definició de necessitats en material i equipaments 
4.5.3. Coneixements bàsics de l’atenció de les àrees assistencials a 

càrrec. 
4.5.4. Administració dels recursos posats a disposició segons pressupost 
4.5.5. Lideratge en auditories i/o acreditacions en l’àmbit assistencial 
4.5.6. Lideratge en estàndards de qualitat i seguretat 


