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L’Hospital General de Granollers convoca una plaça de: 

CAP D’UNITAT DE L’APARELL DIGESTIU 
 

S’integrarà a la Unitat de l’Aparell Digestiu, reportant a la Direcció Mèdica de la Institució i, 

funcionalment integrat en l’aliança de la C-17, a la Direcció Clínica del Servei de 

Gastroenterologia i Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, que de manera conjunta i 

periòdica avaluaran els resultats assolits. 

Funcions : 

Elaborar i implementar un pla assistencial en el camp de la gastroenterologia i hepatologia que 

ha d’incloure entre d’altres, els següents aspectes: 

 Assumir la responsabilitat assistencial de manera integral de les patologies pròpies de 

l’especialitat en les diferents modalitats: Hospitalització, atenció ambulatòria (consulta 

externa i Hospital de dia), Atenció 24 hores (endoscòpia digestiva), i exploracions 

complementàries.  

 Actualitzar la cartera de serveis de la Unitat en un marc temporal de 5 anys. 

 Establir els criteris de col·laboració amb altres centres del territori del Vallés Oriental 

(Hospitals de Sant Celoni i Mollet) i amb l’hospital d’alta complexitat de referencia 

(Hospital Clínic de Barcelona). 

 Establir els criteris de col·laboració amb l’atenció primària. 

 Elaborar un pla de formació continuada dels professionals de la unitat, alineat amb el 

pla assistencial i estratègic de la Institució. 

 Elaborar un pla de recerca i docent alineat amb el pla assistencial i estratègic de la 

Institució. 

 
Es requereix:   

 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, amb l’especialitat de l’Aparell Digestiu via MIR. 

 Disposar d’experiència assistencial consolidada en l’especialitat.  

 

Es valorarà: 

 Competència en lideratge de persones, així com en funcions de gestió. 
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Competències i habilitats professionals:  

 Treball en equip 

 Orientació a l’usuari 

 Gestió de persones 

 

S’ofereix: 

 Contractació laboral indefinida a dedicació completa. 

 Retribució competitiva d’acord amb els paràmetres del centre. 

 Accés a àmbits de docència, recerca i innovació. 

 

 

Les persones interessades poden enviar el currículum a seleccio@fhag.es indicant la 

referència 2019HG-CUD. 
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