
 

 

 
 

Convocatòria de metge/ssa especialista en 
geriatria i gerontologia, medicina interna o 

medicina de família 
 

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà és una organització sanitària que integra els 
àmbits d’aguts, atenció primària i sociosanitari.  
 
El Centre Sociosanitari Palamós Gent Gran és un establiment de tipus mixt, social i 
sociosanitari que ofereix uns serveis basats en les necessitats de les persones integrant-les 
amb la resta de nivells assistencials.  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), més guàrdies de localització, 

com a Metge/ssa adjunt al Servei d’Atenció Sociosanitària format per un equip de 8 

facultatius.  

 Sou segons I 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 

 
REQUISITS: 

 
 Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en geriatria/gerontologia, 

Medicina Interna o Medicina de família. 

 

ES VALORARÀ: 

 

 Experiència professional en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària i UFISS Hospitalària. 

 Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu 

electrònic, etc..). 

 
PERFIL PROFESSIONAL: 
 

 Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou 

projecte professional. 

 Persona responsable, metòdica i organitzada. 

 Persona estable, flexible sensible i empàtica. 

 Capacitat de treball en equip. 

 Capacitat de relacions interpersonals. 

 Capacitat d’organització i planificació del propi treball. 

 Capacitat de comunicació assertiva. 

 Optimització dels recursos disponibles. 

 Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat, voluntat de millora i formació 

contínua. 



 

 
 
 
FUNCIONS I RESPONSABILITATS: 
 

 Formar part de l'equip UFISS juntament amb una infermera i una treballadora social 
donant suport als diferents serveis clínics per millorar l'atenció als pacients geriàtrics, 
pluripatològics, crònics complexes i amb malaltia en fase avançada. 

 Atendre als pacients ingressats, en règim ambulatori i consulta externa dels diferents 
serveis i unitats del Centre Sociosanitari. 

 Planificar el procés diagnòstic i terapèutic dels pacients  des de una valoració geriàtrica 
integral. 

 Participar en reunions interdisciplinàries i sessions del servei. 

 Coordinació assistencial entre  l'Hospital d'Aguts, el sociosanitari  i els Equips d'Atenció 
Primària. 

 Conèixer i gestionar adequadament els recursos sanitaris i socials del territori. 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: 30 de novembre de 2018  
 
CANDIDATS/ES  INTERESSATS/DES:  

Envia un CV actualitzat amb fotografia i carta de motivació a recursoshumans@ssibe.cat 

indicant la referència: HP-MEDATSS  

 

Per a més informació,   

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

 

Palamós, 19 de setembre de 2018 
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