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Perfil i trajectòria professional 
per a la seva publicació al Portal de la transparència*

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Jesús Esteve Ferran

Càrrec actual

Director d'Infermeria 

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Institut Català de la Salut - Gestió i Prestació de Serveis de Salut

  

Perfil

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Diplomatura en Infermeria a l'Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja adscrita a la Universitat Autònoma 

de Barcelona (1988 -1991) 

Postgrau “Cures d'Infermeria al Malalt Crític“ amb un total de 300 hores celebrat a l'Escola d'Infermeria de la 

Universitat de Barcelona (1996 -1997) 

Postgrau “Gestió de Cures Infermeres. Gestió de Casos” amb un total de 175 hores celebrat a l'Escola Universitària 

de l'Hospital del Mar, adscrita a la Universitat de Barcelona (1999 -2000) 

Curs d'Expert Universitari en Gestió de Serveis d'Infermera per la Universitat Nacional d'Educació a distancia 

(UNED), amb un total de 200 hores (20 crèdits) (2003 -2004) 

Máster en Gestió de Serveis d' Infermeria per la Universitat de Barcelona amb un total de 600 hores (60 crèdits) 

(2006 -2008)
  

Trajectòria professional

Experiència professional (per ordre cronològic)
Infermer en el torn de nit a la Unitat de Vigilància intensiva i a Urgències de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona 

(1991 -2005) 

Suplències de Supervisor General del Torn de Nit (2001 -2005) 

Coordinador del Procés d' Hospitalització de l' Hospital Dos de Maig. Consorci Sanitari Integral. (2006-2007) 

Director d'Infermeria i Gestió de Pacients a l'Hospital Dos de Maig de Barcelona. Consorci Sanitari Integral 

(2007-2010) 

Director d'Infermeria  i Gestió de Pacients  a l'Hospital Moisès Broggi (2010-2012) 

Director d'Infermeria a l'Hospital Moisès Broggi - l'Hospital General de l'Hospitalet i Hospital Sociosanitari del 

Consorci Sanitari Integral (2012 -2017)     

Coordinador de Procés de la Unitat d'Hospitalització a Domicili del Hospital Moisès Broggi -Hospital General de 

l'Hospitalet (2018 -2018) 

Director d'Infermeria de la Gerència Territorial Camp de Tarragona  - Hospital U. Joan XXIII  - Gestió i Prestació de 

Serveis de Salut (GiPSS) (2019  - actualitat) 

 
  

Informació addicional

Altra informació rellevant 

Data d'actualització

Tarragona, 21 de gener de 2021

* Aquesta informació es requereix a l'efecte de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades personals. La veracitat del contingut d'aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.


