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Director/a territorial  
Direcció territorial de Serveis Generals i 

Infraestructures 
Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre 

 

 

A. Lloc de treball 

Identificació del lloc 

 

• Nom del Lloc: Director/a territorial de serveis generals i infraestructures 

• Grup Professional: Director/a territorial 

• Gerència territorial: Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre.  

• Àmbit: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i Atenció Primària de les Terres de l’Ebre  

• Jornada laboral: Temps complert. S’aplicarà el règim d’incompatibilitats de les AA.PP. 

• Tipus de contracte: Nomenament. Contracte laboral d’alta direcció 

• Retribucions: D’acord amb l’establert a l’acord de retribucions de l’ICS per la categoria.  

MISSIO 
Dirigir i organitzar els recursos humans, econòmics i materials per garantir el funcionament les 

infraestructures dels centres d’atenció sanitària, d’acord amb les directrius de la Gerència Territorial i del 

Centre Corporatiu de l’ICS. Dirigir, orientar i planificar les línies estratègiques per garantir l’adaptació dels 

serveis de suport i les infraestructures a les demandes actuals i futures. Coordinar tots els actors propis i 

aliens per a garantir la prestació de serveis sanitaris de manera optima, continuada i de qualitat a tots els 

dispositius assistencials, en l’àmbit de les infraestructures.  

Funcions principals del lloc 

• Participar, conjuntament amb la resta del Comitè de Direcció de la Gerència Territorial de Terres de 

l’Ebre, en la definició de l’estratègia de serveis generals i infraestructures de la gerència territorial i de 

les direccions d’àmbit. 

• Dissenyar, planificar, implantar i avaluar l’activitat de les infraestructures, logística i hoteleria dels 

centres d’Atenció Sanitaris.  

• Dirigir i supervisar els serveis de manteniment, obres,  restauració, bugaderia, neteja, seguretat i medi 

ambient i integrar-los de manera adequada a l’activitat de les instal·lacions de tots els dispositius 

assistencials. 

• Assegurar conjuntament amb la resta de l’equip de direcció, la capacitat productiva del centre i la 

màxima rendibilitat amb seguretat per als malalts i els professionals, mitjançant l’adequada gestió dels 

recursos humans, materials i econòmics, en el marc de la màxima eficàcia i eficiència.  

• Liderar i coordinar les persones al seu càrrec, assegurant que actuen d’acord amb l’estratègia, valors, 

missió i visió de la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre, vetllant al mateix temps per la seva 

competència, implicació, satisfacció i desenvolupament professional.  

• Dirigir i coordinar les activitats de tots els equips tant propis com aliens contractats per a garantir una 

prestació de serveis òptima, continuada, i de qualitat.  
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• Dissenyar les línies de desenvolupament actuals i establir línies d’acció innovadores que garanteixin la 

sostenibilitat a curt mig i llarg termini. 

• Dissenyar, planificar, implantar i avaluar un pla per a la millora continua de les infraestructures que 

contempli el mínim impacte en el medi ambient, en els riscos laborals i en les incidències i 

emergències de tots els dispositius assistencials. 

• Formular en temps i forma els concursos i licitacions per la contractació pública de serveis, 

equipaments i infraestructures d’acord amb els requisits establerts a la legislació vigent i en virtut del 

pla d’obres i equipaments aprovats per cada direcció d’àmbit. Participar en l’apartat tècnic en la seva 

adjudicació seguint la voluntat de promoure els valors d’eficàcia, integritat, honestedat, prudència, 

transparència, austeritat i compromís efectiu en matèria de contractació pública amb el país i la 

ciutadania i justificant els criteris tècnics que puguin motivar la seva contractació.  

• Qualsevol altre funció  anàloga  a les anteriorment exposades o qualsevol altre pròpia de la seva 

categoria professional que sigui assignada pel seu o la seva cap.  

 

Dependència jeràrquica 

• Funcional: Gerència Territorial i direccions d’àmbit 

• Dependència Orgànica: Gerència Territorial. 

 

B.  El  perfil 

Requisits 

Formació reglada 

• Llicenciatura i/o Grau d’Enginyeria Superior Industrial o equivalent. També es podran tenir en compte 

altres llicenciatures i/o graus d’enginyeries que es puguin relacionar directament amb les tasques a 

desenvolupar: Arquitectura, Enginyeria Organització Industrial, Camí, Canals i Ports, entre altres.  

• Certificat de nivell de suficiència en Català (C)  emès per la Direcció General de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya o institució equivalent. 

Experiència prèvia 

• Mínim de 2 anys en un lloc de treball similar en institució pública o privada 

 

Altres requisits: 

• Col·legiat en exercici en el col·legi professional corresponent a Catalunya.  
 

 

Elements que cal valorar 

 

Formació reglada 

• Postgrau i/o mestratge en planificació, organització i gestió per projectes i processos. 

• Postgrau i/o mestratge en prevenció de riscos laborals. 

• Altres postgraus i/o mestratges relacionats amb les tasques a desenvolupar. 
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Coneixements  
• Eines de planificació de projectes (Microsoft Project o equivalent). 

• Eines informàtiques per al càlcul de pressupostos ( Presto, TCQ o equivalent). 

• Aplicacions de dibuix assistit per ordinador ( Autocad o equivalent). 

• Gestió i planificació de projectes constructius i d’infraestructures. 

• Tècniques de gestió dels serveis de logística. 

• Gestió i modernització de models organitzatius. 

• Eficiència  energètica i/o energies renovables 

• Coneixements de sistemes de Gestió Medi Ambiental. 

• Gestió de processos sanitaris no assistencials. 

• Direcció i/o Gestió d’empreses auxiliars prestació de serveis. 

• Gestió de manteniment d’infraestructures. 

• Gestió de serveis hotelers (cuines i/o  bugaderies industrials, neteja, residus, seguretat). 

• Projectes de modernització de la seguretat d’edificis. 

• Coneixements en instal·lacions del sector terciari. 

• Programari de càlcul i disseny d’instal·lacions (PROCUNO, ZIPE  o equivalent). 

• Programari en modelatge d’informació de la construcció ( BIM o equivalent). 

• Gestió i administració d’empreses. 

• Llei de contractes de les Administracions Públiques.  

 

Experiència prèvia (funcions) 

• Gestió i planificació de Persones i equips professionals externs 

• Contractació serveis, obres i instal·lacions d’empreses públiques  

• Sistemes d’avaluació de qualitat o acreditació. 

• Tècniques de gestió i control econòmic. 

• Implantació de models d’organització de logística 

• Elaboració de plecs tècnics de serveis segons la llei de contractació pública. Nous models de contractació 

pública. 

• Elaboració de plans directors d’infraestructures. 

• Elaboració de plans funcionals i plans directors de centres o serveis. 

• Implantació de normes ISO o altres acreditacions. 

• Implantació de Sistemes de Gestió Medi Ambiental. 

 

 
Perfil de competències específiques (Nivell 3, Nivell 2 o Nivell 1) 

 

Adequació al canvi i flexibilitat, Compromís amb l’ICS, Orientació al servei, Treball en equip i cooperació, 

Comunicació i persuasió, Efectivitat i assoliment de resultats, Desenvolupament de persones i equips, Direcció 

de persones i equips, Lideratge, Pensament estratègic. 

 

Avaluació i Incorporació 

 

El comitè avaluador estarà format per la gerència territorial, les dues direccions d’àmbits, la direcció 

territorial de persones i desenvolupament professional i un col·laborador extern de la URV.  
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Essent un càrrec de confiança, a criteri del comitè, s’avaluarà la trajectòria professionals, la documentació 

aportada i l’entrevista de treball amb un màxim de 100 punts.    

El/la candidat/a escollit/da s’haurà d’incorporar en un període màxim d’1 mes a comptar des de la data de 

notificació de l’acceptació de la seva candidatura.   

 

Presentació de candidatures 

 

Els/les candidats/tes han de presentar un escrit justificatiu del seu interès en la participació en el 

procés de selecció, el seu currículum i documentació acreditativa de la serva formació i experiència 

degudament compulsada al Departament de Persones i Desenvolupament Professional (a l’atenció 

del Sr. Jordi Ribes, Director Territorial).  

 

El termini per la presentació de la documentació sol·licitada serà de 15 dies naturals a comptar des 

de la data de publicació a la web d’aquesta oferta de treball.   


