
 

 

 
DIRECTOR/A PER AL CAP BARCELONETA 

 
El Parc Sanitari Pere Virgili, ubicat a la ciutat de Barcelona, és una empresa pública que gestiona 

serveis d'atenció intermèdia i atenció primària i té com a missió prestar atenció intermèdia sanitària 

i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l'autonomia . 

 

El PSPV gestiona l’atenció primària de quatre Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat: Barceloneta, Vila 

Olímpica, Lesseps i La Salut-Gràcia, i el CUAP Gràcia, donant servei a prop de 100.000 habitants.  

 

El Parc Sanitari Pere Virgili busca incorporar un/a  Director/a Centre d'Atenció Primària per al               

CAP Barceloneta. 

 

Requisits: 
 

 Llicenciat o Doctor en Medicina i Cirurgia o Graduat/da en Infermeria. 

 Es valorarà formació i experiència i les competències necessàries pel desenvolupament del 

lloc de treball. 

 Català parlat i escrit. 

 

Funcions: 
 

 Analitzar, planificar, organitzar, implantar i avaluar tots el processos organitzatius, 

operatius, assistencials i de qualitat per tal de prestar els serveis d'atenció primària a la 

població assignada, dins la seva àrea de competència; garantint el compliment dels 

estàndards de qualitat establerts pel Departament de Salut i la institució. 

 Organitzar i gestionar l’activitat dels diferents professionals del centre per assegurar la 

cobertura de la cartera de serveis oferta per l’AP, vetllant per l’accessibilitat i per una 

atenció de qualitat. 

 Liderar i gestionar l’equip humà promovent la recerca, la formació, capacitació i 

desenvolupament dels professionals. 

 Impulsar i coordinar les reunions de treball de l’equip per a la detecció de necessitats i el 

desenvolupament d’accions de millora, fomentant la participació activa dels 

professionals. 

  Afavorir la comunicació i agilitzar la detecció i resolució de problemes reals i sentits, a fi 

de vetllar per un bon ambient de treball. 

 Vetllar pel compliment de la missió, visió, valors, pla estratègic i accions operatives de la 

Institució i els seus òrgans de direcció i govern. 

 Coordinar en l’àmbit de la seva competència, juntament amb la Gerència i la Direcció 

d’Atenció Primària, la relació amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la 

resta de proveïdors del territori i la representació ciutadana. 

 

 

 



 

 

 
 
Competències: 
 

 Capacitat de lideratge i de planificació del treball i del temps 

 Orientació a resultats 

 Capacitat de treball en equip 

 Habilitats comunicatives i de gestió de persones 

Gestió de la sol·licitud: 
 
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a seleccio.primaria@perevirgili.cat fins 

el 26 de novembre, indicant en l'assumpte del correu electrònic la referència 

“31/21D.BARCELONETA” 

Els procediment de selecció consistirà en la valoració de mèrits curriculars, procés d’entrevistes 

d’avaluació tècnica i competencial. Es pot incloure l’elaboració d’un projecte i/o memòria. 

 


