
 
 

Convocatòria de metge/ssa especialista en medicina 
familiar i comunitària  

 
La Fundació Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que 

inclou l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària. 

 

Pel que fa a l’àmbit de l’atenció primària, la Fundació Hospital de Palamós gestiona 4 àrees bàsiques 

de salut del Baix Empordà: Palamós, Palafrugell, La Bisbal d’Empordà i  Torroella de Montgrí, així 

com els consultoris que depenen d’elles. 

 

Es disposa de l’acreditació de Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària. 
 

S'OFEREIX: 
 
ABS de Palafrugell: 

 5 places a jornada completa (1688 h/a) i en torn matí/tarda. 
 
ABS de Palamós:  

 2 places a jornada completa (1688 h/a) i en torn de matí/tarda. 
 

ABS de Bisbal:  

 2 places a jornada completa (1688 h/a) i en torn de matí/tarda. 

 1 plaça a jornada completa (1688 h/a) sense contingent i en torn de matí/tarda. 
 

 Contractació laboral a jornada completa, com metge/ssa d’staff dels Centres d’Atenció Primària 

 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 amb especialitat en Medicina Familiar i Comunitària (o 
l'homologació de l'U.E si la titulació s'ha obtingut en un país estranger).  

 Es poden presentar les persones que estan al 4t any de residència en Medicina Familiar i 
Comunitària (R4). 

 Disponibilitat horària 
 
ES VALORARÀ: 

 Especialitat via MIR  

 Idoneïtat del perfil personal en relació al lloc de treball. 

 Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari 

 Carnet de Conduir i vehicle propi 

 Mobilitat geogràfica dins l’àmbit comarcal  
 

Perfil professional 

 Discreció i bon tracte. 

 Habilitats comunicatives i capacitat de treball en equip. 

 Persona dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou projecte professional. 

 Implicació en els canvis organitzatius que es puguin dur a terme en el seu lloc de treball. 

 Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i d’utilització dels recursos 
disponibles. 

 Capacitat docent formar part del projecte de tutorització de Residents de Medicina Familiar i 
Comunitària.  
 



 
 

 
FUNCIONS I RESPONSABILITATS: 
 

 Mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés i el respecte a la intimitat i 
privacitat dels pacients durant l’assistència.  

 Fer diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients que estiguin sota la seva responsabilitat. 

 Tenir coneixements i habilitats per fer el seguiment dels pacients fràgils, crònics complexes (PCC), 
pluripatològics o polimedicats. 

 Garantir la continuïtat del pacient durant tot el procés assistencial al lloc més adequat: centre de 
salut , domicili del pacient o atenció continuada. 

 Col·laborar amb els professionals d’altres serveis assistencials en el seguiment dels pacients 

 Tenir competències en alguna tècnica que es desenvolupi a l’atenció primària: ecografies, cirurgia 
menor, crioteràpia, etc.  

 Dur a terme activitats de promoció i prevenció de la salut. 

 Treballar amb l’evidència científica disponible per millorar la salut dels pacients i de la comunitat. 

 Fer i participar en les sessions clíniques del centre periòdicament.  

 Participar a l’assoliment dels objectius comuns establint fórmules de col·laboració i compartint la 
informació. 

 Participació en comissions interdisciplinars amb hospital i centre sociosanitari si s’escau. 

 Formar part de grups de treball d’Atenció Primària ( cronicitat, ecografies, etc.) si s’escau. 

 Participació en projectes de recerca i formació continuada. 

 Realització de guàrdies a les àrees bàsiques de l’àmbit de Primària. 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 15 de maig de 2019. 

 
CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:  
Entra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball,  clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica 
damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar 
CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB).  
Referència: HP-MFiC  
 

Per a més informació,   

972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  

 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 

Palamós, 6 de maig de 2019 
  

http://www.ssibe.cat/
mailto:recursoshumans@ssibe.cat

