Núm. de registre de la convocatòria CSB LD 1/18

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Codi:
CSB LD 1/18
Lloc de treball:
Director/a de sector sanitari
Nivell:
1.1A1
Unitat d’adscripció orgànica del lloc de treball:
Àrea Integral de Salut Barcelona Dreta. Sectors Sanitaris Eixample i Gràcia
Àmbit Barcelona ciutat
Consorci Sanitari de Barcelona
Localitat:
Barcelona
Jornada:
Dedicació especial

Retribució bruta anual

...........................................................

63.463,40€

En concepte de retribució variable o incentiu, es podrà percebre una quantitat mai superior al 10% de la remuneració bruta anual fixa, a l’efecte de retribuir el nivell
d’assoliment dels objectius assignats al lloc de treball, així com l’especial iniciativa i dedicació en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball.( 1)

Funcions específiques del lloc de treball:
Assumir la representació del CatSalut en el territori de la DOS, dirigint i operativitzant la planificació sanitària d’acord amb les
polítiques i objectius del Pla de salut, les estratègies nacionals i plans directors del Departament de Salut i les estratègi es
operatives del Servei Català de la Salut.

Dirigeix i impulsa al sector sanitari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la planificació, ordenació, compra i avaluació de serveis al Pla Estratègic Sanitari Territorial.
la constitució, dinamització i el funcionament de les comissions clíniques i comitès operatius al sector sanitari.
la integració dels serveis sanitaris i entre aquests els dispositius comunitaris i socials.
la gestió, coordinació i integració de serveis sanitaris.
la dinàmica de funcionament de les Xarxes Integrades d’atenció primària i salut comunitària.
el nou model de gestió i coordinació de l’atenció primària amb major capacitat de resolució que integra: EAP, atenció
domiciliària, ASSIR, salut mental, salut comunitària, urgències, sociosanitari i rehabilitació principalment.
7. la promoció de la participació comunitària.

Requisits:
-

Titulació universitària de llicenciatura o grau, preferentment en ciències de la salut.

Altres característiques:
-

Experiència àmplia i contrastada en l’àmbit de la compra i avaluació de serveis assistencials, en la coordinació de
serveis sanitaris i en la coordinació i treball de serveis en xarxa.
Cal acreditar el coneixement sobre l'àmbit sanitari i l'àmbit econòmic en el territori.
Capacitat per liderar equips i poder desenvolupar un rol de referent en l’àmbit dels sectors sanitaris.

(1) Aquest concepte retributiu es percebrà de conformitat amb l’article 27, apartat 3, de la Llei 4/2017, de 28 de març, de press upostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017)

