
 

 

                                                                        

                                                                          
Procés de selecció per a la contractació laboral d’un/a 
DIRECTOR/A DE CENTRES de la Xarxa d'Hospitals de 

l'Alt Pirineu 
 
 
 
S’anuncia l’inici del procés de selecció per a la contractació d’un/a Director/a de centres i 
establiments per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell (depenent del Patronat 
de la FSH) i per a l'Hospital Comarcal del Pallars (depenent de l'empresa pública GSS). 
 
La convocatòria conjunta d'aquest lloc de direcció s'emmarca en la iniciativa d'establir 
una Xarxa d'Hospitals de l'Alt Pirineu sota el patrocini del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i del CatSalut, amb l'objectiu de construir, tot i mantenint el 
propi caràcter jurídic de cada institució i la plena autoritat de cada Òrgan de Govern,  de 
construir col·laboracions en xarxa per enfortir i consolidar els serveis assistencials 
hospitalaris de les comarques de l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta 
Ribagorça. 
 
Bases. 
 
El desenvolupament de la selecció es regirà pel previst en aquestes bases. 
 
 
1. Modalitat. 
 
Atenent la singularitat del lloc de treball objecte de la convocatòria es formalitzarà  
contractació laboral de duració determinada vinculada al manteniment de la confiança i/o 
assoliment dels objectius fixats pel Patronat de la FSH i pel Consell d’Administració de 
GSS 
 
La convocatòria i el procés de selecció es farà conjuntament entre les dues institucions. 
La contractació serà a càrrec de GSS i s'articularan els mecanismes jurídics pertinents 
que garanteixin el manteniment de les responsabilitats de cadascuna de les dues 
institucions i la dependència de les dues direccions.  
  
 
2.   Característiques.  
 
Sota la dependència conjunta i directa del Patronat de la FSH i del Director-Gerent de 
GSS, el lloc de treball de director/a de centres té caràcter directiu i tindrà adscrites les 
àrees de direcció, gestió i administració dels centres hospitalaris i altres establiments per 
a l’atenció especialitzada, en salut mental, sociosanitaris i altres que se li assignin. 
 
Les funcions a desenvolupar per la direcció de centres són les següents:  
 

 La gestió de les activitats assistencials dels hospitals i altres centres assistencials 
i/o socials gestionats pel Patronat de la FSH i per la Gerència de GSS a les 
comarques de l'Alt Urgell, dels dos Pallars i de l'Alta Ribagorça. 

 



 

 

 

                                                                  
 
 
 

 La direcció de la resta dels òrgans de gestió i administració dels hospitals de 
l’àmbit de la Fundació Sant Hospital i de la Gerència de GSS a les comarques 
mencionades, d’acord amb les directrius del President de la FSH i de la persona 
titular de la Gerència de GSS. 

 
 Elaborar la proposta de l’avantprojecte de pressupost i del pla d’inversions dels 

centres al seu càrrec. 
 

 Informar al President del Patronat de la FSH i al gerent de GSS de la situació de 
l’empresa analitzant els resultats dels diferents departaments, la trajectòria dels 
objectius i el desenvolupament dels diferents processos i actuacions.    

 
 Aquelles que li siguin encarregades per la persona titular de la Presidència del 

Patronat de la Fundació Sant Hospital i de la Gerència de Gestió de Serveis 
Sanitaris, en matèria de gestió i seguiment pressupostari i de la despesa i de 
gestió de recursos humans. 

 
 
 
2. Requisits. 
 

 No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar places en 
el sistema sanitari públic de Catalunya. 

 
 Estar en possessió de la titulació oficial de grau, llicenciatura o diplomatura, que 

habiliti per a l’exercici professional. 
 

 Acreditar contracte laboral indefinit/interí o nomenament fix durant un període  
mínim de 2 anys en institució sanitària pública o concertada, en un lloc de treball 
o plaça de gestió pública o de similars característiques.  

 
 Disponibilitat per incorporar-se de forma immediata al lloc de treball. 

 
 Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. S’acreditarà mitjançant la 

presentació d’un certificat  de nivell C o superior de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura o organisme equivalent. En cas que no es 
tingui el certificat acreditatiu, el tribunal avaluarà adequadament els coneixements 
de llengua catalana. 

 
 Es valorarà l’experiència en gestió de serveis assistencials en l'àmbit de l’ICS o 

resta del SISCAT. 
 
 

 
 

 



 

 

                                                                      
 
 
3. Sol·licituds.                                                   
 
 
Les sol·licituds acompanyades per la documentació requerida en aquestes bases es 
presentaran en la secretaria de Gerència de l’empresa Gestió de Serveis Sanitaris, 
Hospital Universitari de Santa Maria, fins el  6 de febrer de 2017, a les 14 hores. 
 
Els/les aspirants hauran d’aportar, juntament amb la sol·licitud, la següent documentació: 
 

 Fotocòpia del DNI o passaport. 
 Currículum d’acord amb els requisits acadèmics i professionals. Còpia 

compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits. 
 Projecte/proposta de direcció dels centres de la Xarxa d'Hospitals de l'Alt Pirineu, 

text no superior a dues pàgines. 
 
5.   Òrgan de selecció. 
 
El procés es resoldrà per un òrgan de selecció, la composició del qual serà la següent: 
 

 President del Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 
 Un vocal del Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell nomenat 

pel Patronat. 
 Un membre del Consell d’Administració de GSS nomenat pel Consell. 
 Gerent de la Regió Sanitària de Lleida - Alt Pirineu Aran.  
 Gerent de GSS. 
 Un tècnic del CatSalut triat pel Departament de Salut. 

 
 
6.   Desenvolupament del procés de selecció. 
 
Atenent la singularitat del lloc de treball objecte de la convocatòria, una vegada valorats 
els mèrits de cada aspirant, es podran realitzar entrevistes personals per a l’avaluació 
dels mèrits acreditats i especialment de les habilitats del/de la professional en termes de 
capacitat directiva, de gestió i de comunicació. 
 
 
L’òrgan de selecció pot resoldre que cap dels/de les aspirants es considera idoni/ònia per 
ocupar el lloc proposat. 
 
 
 
 
 
Albert Batalla                                                                               Mateu Huguet Recasens 
President del Patronat de la FSH                                                Gerent de GSS 
 
Lleida, 24 de gener de 2017 


