
 

 

PLAÇA a COBRIR: METGE/SSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA- JORNADA  PARCIAL 

Condicions: 

1. Contractació i condicions: Contracte indefinit a jornada parcial ( de 6h a 10h/set – 422h/anuals) 
2. Dedicació a consensuar de dilluns a divendres en horari de matí o tarda. Flexibilitat horària. 
3. Data incorporació prevista:  immediata 
4. Salari: Aquell establert per Conveni Col·lectiu SISCAT  
5. Lloc de treball: Residència Aspace Montjuïc (45 places) (Barcelona). 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Metge/ssa de Medicina Familiar i Comunitària, en dependència de la Direcció de l’Àrea de Salut i en base al Pla 
establert a nivell de Salut de l’entitat i en coordinació amb la Direcció de Serveis Comunitaris, s’encarregarà de dur a 
terme el diagnòstic, tractament, seguiment i la coordinació amb els diferents agents de l’entorn de l’usuari. 
 

 Funcions: 

 
1. Realitzar el diagnòstic clínic (anamnesi i exploració clínica)classificació diagnòstica 
2. Prescripció de fàrmacs/recepta electrònica 
3. Petició de proves diagnòstiques 
4. Seguiment clínic de casos 
5. Participar en l’equip interdisciplinar dels grups de treball 
6. Definir la intervenció terapèutica i participar en el PTI de cada usuari des de la vessant mèdica  
7. Elaborar informes (assistencials, de seguiment, per a l’Administració, RD,  etc) 
8. Participar en les sessions clíniques i presentar les mateixes 
9. Realitzar el treball d’interconsulta que sigui requerit a nivell de la seva especialitat 
10. Coordinar-se amb els agents externs (CAP, Hospitals, Serveis Socials, etc) 
11. Realitzar l’atenció telefònica i per email als diferents sol·licitants 

 
 

 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada: Grau en Medicina, especialitat Medicina Familiar i Comunitària. 

 Es valorarà formació complementària en Paràlici Cerebral  i tracte amb pacient discapacitat 

 Experiència:  

 Experiència mínima i consolidada d’almenys 1 any com a especialista en Medicina Familiar i Comunitària. 

 Experiència en treball amb usuaris amb discapacitat i específicament amb Paràlisi Cerebral 

 Experiència en treball multidisciplinar (amb altres professionals compartint objectius comuns) 

 

 Competències: 

 Capacitat per treballar en un  equip interdisciplinar 
 Proactivitat i capacitat resolutiva 
 Habilitats relacionals i comunicatives: comunicació amb usuaris i famílies així com dins l’equip de treball 
 Flexibilitat i adaptabilitat 
 Domini de paquet Office per a la realització d’informes, ús correu electrònic, etc. 

 
 



  

 

 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail 
“METGE/SSA MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA JORNADA PARCIAL” 
Les candidatures pre-seleccionades seran contactades per a entrevista en un període de 15 dies màxim. 


