
 

 

 
 

Convocatòria Cap de Servei d’Atenció 
Sociosanitària 

 
El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran disposa de 165 llits d’internament repartits en: 
1 Unitat de Mitja Estada Polivalent per a convalescència i cures pal·liatives (40 llits) 
1 Unitat de Llarga Estada Sociosanitària i  
1 Unitat de Residència Assistida, 
 
També disposa d’una unitat d’atenció diürna amb 30 places del Centre de Dia i 20 places 
d’Hospital de Dia. Una EAIA de demències i una EAIA de cures pal·liatives. 
 
El Sociosanitari dóna cobertura a l’Hospital d’Aguts amb un servei d’UFISS i a l’Atenció 
Primària amb un Servei de PADES. 
 
S’OFEREIX: 
∗ Contractació laboral a jornada completa (1688 h/a), com a Cap de Servei d’Atenció 

Sociosanitària format per un equip de 8 facultatius.  
∗ Sou segons II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 

Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut 

∗ Incorporació immediata 
∗ Programa actiu de formació continuada i reciclatge 
 
REQUISITS: 
∗ Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. 
∗ Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina de família. 
∗ Experiència d’un mínim de 5 anys com a Metge/ssa adjunt a un Servei d’Atenció 

Sociosanitària. 
 
ES VALORARÀ: 
∗ Experiència en la coordinació d’equips. 
∗ Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, 

etc..). 
 
Perfil competencial: 
∗ Capacitat de resolució de conflictes, organització del propi treball i del de l’equip. 
∗ Optimització dels recursos disponibles. 
∗ Capacitat de presa de decisions i responsabilitat, organització i planificació, direcció i 

lideratge. 
∗ Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.  
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: 31 de gener de 2019  
 
CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: 
 
Envia un CV actualitzat aportant els mèrits professionals oportuns –en un sol document .pdf 
(màxim 20MB), indicant la referència: PGG - CAPATSOCIO 
 
Per a més informació, 
972 60.92.39 – recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit) 
 
Palamós, 21 de gener de 2019 
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