
 
 

 
CONVOCATÒRIA EXTERNA 

 
L’HOSPITAL DE PALAMÓS, Hospital Comarcal del Baix Empordà, inclòs dins el Sistema 
Sanitari Integral d’Utilització Pública precisa : 
 

1 METGE/SSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA 
L’Hospital de Palamós forma part de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que inclou 
l’atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària. 
 
El Servei de Pediatria del SSIBE gestiona la pediatria del Baix Empordà integrant l’atenció 
primària i l’atenció hospitalària. Està format per 18 pediatres distribuïts a l’Hospital de Palamós i 
a 4 àrees bàsiques.  
A l’Hospital es disposa de consultes externes d'especialitat pediàtrica, planta d'hospitalització, 
atenció a recent nascuts i a usuaris pediàtrics a Urgències.  
L’Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física. 
 
REQUISITS: 
*Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR en Pediatria. 
*Es poden presentar les persones que estan cursant el 4t any de Metge/ssa Intern/a Resident 
(R4). 
*Indispensable la realització guàrdies de presència. 
*Disponibilitat horària.  
*Carnet de conduir i vehicle propi. 
 
ES VALORARÀ: 
*Perfil personal: persona jove, dinàmica, amb iniciativa i ganes de desenvolupar un nou 
projecte professional. 
*Coneixements o formació en subespecialitats pediàtriques, preferiblement 
gastroenterologia o endocrinologia. 
*Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació a l’usuari. 
*Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, 
etc..). 
 
S’OFEREIX: 
*Contractació laboral a jornada completa, com a metge/ssa adjunt a la Unitat de Pediatria. 
*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. 
*Possibilitats de seguir i ampliar la formació en virtut del conveni marc de Col·laboració entre 
l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital de Palamós pel que fa en matèria d’atenció assistencial, 
formació, docència i recerca. 
 
FUNCIONS:  
*Valoració de les peticions tant ambulatòries com internes. 
*Realització de consultes externes. 
*Atenció a l’usuari pediàtric del Servei d’Urgències. 
*Atenció a l'usuari pediàtric durant l'hospitalització. 
*Atenció al recent nascut a la sala de parts i durant la seva estada a l'hospital.  
*Realització de consultes d’Atenció Primària 
*Realització de consultoria dels Pediatres de Primària de les ABS del Consorci Assistencial del 
Baix Empordà. 
*Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei. 
*Participació en l'elaboració de protocols i guies d'actuació.  
*Participació en projectes de recerca. 
 
 



 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 6 de juny de 2017 
 
ENVIAR: currículum vitae actualitzat amb carta de presentació escrita a mà i fotografia recent 
mida carnet a: Hospital de Palamós -Departament de Recursos Humans- C/ Hospital, 17-19 
(Ed. Fleming) 17230 PALAMÓS (GIRONA). 
 
Per més informació, telefoneu al 972-60.92.39 i demaneu per la Sra. Dolors Margarit o bé al 
correu electrònic  recursoshumans@ssibe.cat (Departament de Recursos Humans) 
 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
Palamós, 22 de maig de 2017 
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