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Naturalesa i Missió 

La Junta Assistencial Facultativa de la Fundació M.Costa-Hospital de Palamós és un 
òrgan  de  caràcter  consultiu  creat  per  a  l'anàlisi  i  assessorament  de  qüestions  de 
caràcter assistencial, actua com assessor i informador de la Direcció Assistencial de 
l’entitat. 

Té  com  a  missió  fonamental  estimular,  adequar  i  canalitzar  les  inquietuds  dels 
professionals assistencials de l'àmbit hospitalari i exposar-ho a la Direcció Assistencial. 

Es va constituir a petició del col·lectiu de metges de l'entitat, per demanar una major 
participació  i  coneixement  de les decisions  d’àmbit  assistencial;  la  proposta va ser 
acceptada el 29 de juny de 2006 per la Direcció Assistencial. 

Àmbit d'actuació 

Fundació M.Costa -Hospital de Palamós i CABE 

Funcions

Participar  de  forma  activa  assessorant  a  la  Direcció  assistencial  en  la  qualitat 
assistencial  i  tots aquells  elements que es derivin  de la mateixa:  coordinació entre 
serveis, relació entre estaments, comissions, etc.

Conèixer i valorar tots els nous serveis assistencials que es posin en funcionament.

Composició de la Junta Assistencial Facultativa 

A partir del 2012, nova composició: 

- 3 comandaments intermitjos 
- 7 Metges 
-  4 professionals d'infermeria Adjunt d'infermeria
- Director assistencial 

La  pertinença  a  la  Junta  Assistencial  Facultativa  sempre  serà  voluntària  i   a  títol 
individual i mai com a representant o portaveu de qualsevol associació o col·lectiu.

Membres nats, que formen part del Comitè en funció del càrrec que ocupen: 
- Director Assistencial 
- Adjunt d'Infermeria a la Direcció Assistencial 

Comandaments intermitjos: 
- Han de pertànyer a diferents àmbits, primària o hospital i com a mínim un ha de 

ser del col·lectiu d'infermeria 

Professionals assistencials, 
- 7 metges de diferents àmbits, com a mínim 1 socio, 2 d'atenció primària i la 

resta de l'Hospital
- 4 professionals d'infermeria (com a mínim 2 d'AP i 2 Hospital/socio)

 També  assistirà  a  les  reunions,  sense  dret  a  intervenció  ni  a  vot,  una  persona 
designada per la Direcció Assistencial que exercirà funcions de Secretaria.
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Així  mateix,  es  tindrà  en  compte  la  participació/col·laboració  d'altres  àrees 
assistencials o departaments sempre que es consideri necessari en funció dels temes 
a tractar. 

Renovació de membres 

Els membres nomenats es renovaran en una proporció del 50%, per tant un total de 5 
membres cada dos anys. La renovació serà proporcional als col·lectius representats.

El procés de renovació de membres serà anunciada a tot el personal i/o col.lectius 
afectats. S'oferirà les places vacants, segons col·lectiu i àmbit de treball,  durant un 
termini concret es recolliran les candidatures. 

Si pel que fa una plaça hi ha més de 2 persones interessades, la selecció es sotmetrà 
a  votació per part del propi col·lectiu, qui mitjançant vot electrònic haurà d'escollir al 
candidat que prefereixi. 

Càrrecs i funcions

Presidència:

1. Presidir  i  conduir  les  reunions, moderar  el  desenvolupament  dels  debats  i 
suspendre'ls per causes justificades.

2. Signar les actes de les reunions.
3. Assignar tasques als membres de la Junta, si és el cas.
4. Determinar la necessitat d’assessors externs, si és el cas.
5. Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions.
6. Desconvocar una reunió, si cal.

Exercirà les funcions de Presidència el Director Assistencial,  i en la seva absència el 
Director d'Infermeria o qualsevol altra membre de la Direcció Assistencial

Per al desenvolupament de les tasques que li són pròpies, la Presidència comptarà amb 
la  Secretaria  Administrativa  de  la  mateixa  Direcció,  especialment  per  a  les  funcions 
següents:

1. Gestionar l’arxiu
2. Enviar la convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació per a les reunions.
3. Fer les actes de les reunions.
4. Donar la informació necessària als membres del grup i altres.

Vocals:

1. Assistir i participar a les reunions.
2. Aprovar les actes de les reunions.

Són vocals la resta de membres de la Junta Assistencial Facultativa 
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Normativa  i  dotació  de  mitjans  de  les  reunions  de  la  Junta  Assistencial 
Facultativa 

- Periodicitat de les reunions: cada 2 mesos, com a mínim 4 a l'any, sempre que 
es consideri adient es podran convocar reunions extraordinàries per a tractar 
temes específics.

- La seu estarà ubicada a l’Hospital de Palamós. Les reunions se celebraran de 
manera periòdica, i tindran lloc indistintament a una de les aules habilitades per 
a reunions.

- Crèdit  horari  suficient  dels  membres  per  assistir  a  les  reunions  ordinàries  i 
extraordinàries de la Junta. 

- En qualsevol  cas,  les propostes de la  Junta Assistencial  Facultativa  resten 
condicionats a l’aprovació de la Direcció de l’entitat, i la responsabilitat de la 
seva execució  competeix  a  la  Direcció  Assistencial,  sense detriment  de  les 
funcions i activitats que pugui delegar en qui cregui oportú.

Disposició final 

El present Reglament serà aplicable des del moment de la seva aprovació per la Junta 
Assistencial de l’Hospital.  
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Annex 1

Membres  de la Junta Assistencial Facultativa – desembre 2006 

•Xavier Pérez - Director Assistencial 
•Xavier Arrebola - Director Infermeria 
•José Manuel  Marqueta - Cap de Servei Ginecologia i Obstetrícia 
•Rosa García - Cap de Servei de Nefrologia 
•Montserrat Vidal - Supervisió Radiologia ---- Lidia Monton
•Lídia Montón - Infermera d'Urgències – Maria Martínez -
•Xavier Idigora - Metge adjunt Servei d'Urologia
•Laia Giménez - Infermera complementària 
•Ramon Valls - Metge adjunt Servei Reumatologia 
•David Gracia - Metge adjunt Servei d'Urgències 
•M. Dolors Del Hoyo - Metgessa adjunta al Servei de Radiologia
•M. Roca Toda  - Metgessa adjunta al Medicina Interna 

Membre suplent: de l’staff de metges
•Joan Manel Torres – Pediatra 

Annex 2 

Membres  de la Junta Assistencial Facultativa – gener 2009

•Xavier Pérez - Director Assistencial 
•Xavier Arrebola - Director Infermeria 
•Onel Morales – Cap de Servei d’Anestesia
•Rosa García - Cap de Servei de Nefrologia 
•Raquel Górriz - Supervisió Quiròfan
•Maria Martínez  - Infermera 
•Laia Giménez - Infermera
•Xavier Idigora - Metge adjunt Servei d'Urologia
•Joan Manel Torres – Pediatra 
•David Gracia - Metge adjunt Servei d'Urgències 
•Piedad Del Moral · Metgessa adjunta al Servei Cirurgia (29/11/2010) 
•M. Roca Toda  - Metgessa adjunta al Medicina Interna 

Membre suplent: de l’staff de metges
•Ramon Valls - Metge adjunt Servei Reumatologia 
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Annex 3 

Membres  de la Junta Assistencial Facultativa – març 2012

•Xavier Pérez - Director Assistencial 
•Xavier Arrebola - Director Infermeria 
•Irene Sánchez - Directora ABS Torroella 
•Rosa García - Cap de Servei de Nefrologia 
•Jordi Amores - Supervisió Urgències 
•Maria Martínez  - Infermera hospital 
•Teresa Busquets - Infermera hospital 
•Ivan Alvarez - Metge adjunt Servei d'Urologia
•Joan Manel Torres – Pediatra 
•R. De Eugenio - Metge adjunt SS
•Piedad Del Moral · Metgessa adjunta al Servei Cirurgia (29/11/2010) 
•E. Vicedo  - Metgessa adjunta al servei de ginecologia i obstetrícia
•I.Pascual - metge de primària ABS Palamós 
•I. Saenz - metge de primària ABS Palafrugel l
•S. Martínez - infermera ABS Palamós 
•F. Aguilar - infermera pediatria ABS Palamós  
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