
 

 

 

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2023-24 

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: 

 

 

 

 

 

Requisits: 

▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia 

▪ Títol d’especialista en Medicina Nuclear 

▪ Experiència en valoració de la funció hepàtica amb gammagrafia hepatobiliar amb 
[99mTc]Tc-Mebrofenina en la planificació d’hepatectomies extenses, i la viabilitat 
miocardíaca amb PET-TC amb [18F]FDG i clamp hiperinsulinèmic, i també experiència en 
ROLL de paratiroides amb [99mTc]Tc-MAA i ROLL/SNOLL de mama amb marcatge amb RM. 

 

Es valorarà: 

▪ Experiència  en PET-TC, cardiologia nuclear, cirurgia radioguiada, teràpia amb radionúclids i 
també exploracions pediàtriques 

▪ Formació i competència avançada en software de processament d’imatge (Syngo.via, MIM, 
Xeleris, IntellispacePortal, Osirix) 

▪ Coneixements d’anglès oral i escrit 

▪ Competències: 

• Treball en equip  

• Comunicació interpersonal 

• Servei i orientació a l’usuari/ària 
 

Altres requisits: 

• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix 

legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball 

(Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). 

• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, 

directament o per mitjà  de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats 

assistencials de l’Hospital.  

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN 

 MEDICINA NUCLEAR 
 

 

 

 



 

 

• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi 

Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. 

• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un 

termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a 

Catalunya. 

S’ofereix: 

▪ Categoria: Adjunt/a 

▪ Contractació indefinida a temps complet 

▪ Horari de treball segons planificació 

▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i 

s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. 

 

Documentació i termini de presentació 

Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on 

s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, les titulacions requerides i el barem* (en 

format excel)   https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories 

*El barem (en format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic indicant la referència de la 

convocatòria:  convocatoriesfacultatius@santpau.cat 

Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la 

convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº 

en tots els seus apartats. 

Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d’abril de 2023  

Barcelona, 6 de març de 2023 

 

A requeriment de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, els/les candidats/es hauran de presentar la 

documentació acreditativa dels mèrits esmentats al currículum. La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

podrà declarar deserta aquesta convocatòria si, segons el seu criteri, el/la candidat/a no reuneix les condicions que la Institució estima 

necessàries per ser seleccionat. La interpretació dels requisits i la seva exigència a els/les candidats/es, així com la valoració de mèrits i 

competències, serà facultat exclusiva de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

La FGSHSCSP, amb domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona Tel: 93 291 90 00 Fax: 93 553 76 31 NIF: G-

59780494com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informa que tractarà les seves dades amb l'única finalitat de 

gestionar la present convocatòria, sent la base jurídica l'article 6.1. a, c i f del RGPD, ja que demanarem el seu consentiment, el tractament 

és necessari per a l'aplicació de mesures precontractuals i és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del 

tractament. Les dades es conservaran durant el període de temps que sigui necessari per gestionar la convocatòria. Les dades únicament 

seran tractades per aquelles àrees i serveis d'acord amb les seves competències i funcions. No es realitzaran cessions de dades, excepte 

que existeixi una obligació legal. En el moment de la recollida de dades s'utilitzarà l'eina de Google Formularis. Vostè té dret a exercir el 

dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. Així mateix si vostè té algun dubte pot posar-se en contacte amb la 

delegada de protecció de dades a dpd@santpau.cat. Té dret a presentar una reclamació a l'autoritat de control corresponent. 

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
mailto:convocatoriesfacultatius@santpau.cat
mailto:convocatoriesfacultatius@santpau.cat
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CONVOCATÒRIA : COM EMPLENAR EL FULL DE REGISTRE DEL  BAREM 

 

A continuació adjuntem una breu explicació de com emplenar el full de registre: 

 

1. Dades de Filiació:  

Important emplenar les dades que surten en aquest apartat: nom i cognoms,  data 
naixement, país originari, DNI, adreça, telèfon mòbil, e-mail. 

 

2. Dades Acadèmiques i Professionals: 

• Qualificacions de grau .  

La puntuació s’obté del resultat de la suma de:  

- cada notable (puntua 1 punt) 

- cada excel·lent (puntua 2 punts) 

- cada matrícules d’honor (puntua 3 punts); 

 El resultat de la suma dividit pel número total d’assignatures de la carrera. 
 

No és el mateix resultat que s’obté en l’expedient acadèmic realitzat per la 
Universitat. Aconsellable incloure totes les qualificacions de les diferents 
assignatures de la carrera. 

 

• Màsters Oficials  

- 1 punt per a cada 60 crèdits 

    Exemple: si el màster té 180 crèdits tindrà un valor de 3 punts). 

 

• Títol d’especialista  via MIR/FIR/altres té un valor de 6 punts 

 

• Títol d’especialista altres vies  reconegudes/convalidades al nostre país té un 
valor de 4 punts. No es comptaran aquells títols d’especialitats que no estiguin 
reconegudes pel ministeri. 

 

• Experiència professional.  

No es tindrà en compte els anys de formació. Comptabilitzen els anys de treball 
com a especialista a partir de l’obtenció del títol. 

 

• Altres mèrits no baremats i que s’acreditin , la comissió de credencials es 
reserva la possibilitat de comptabilitzar-ho si ho considera d’interès per a la plaça 
convocada. 

  



 

Com emplenar el full de registre del barem – febrer 2017 
 

3. Mèrits Científics  

• Publicacions.  
Cal assenyalar el factor de impacte de la revista referenciada i el quartil on es 
situa per a cada especialitat i any. Trobareu adjunt el llistat de revistes amb els 
factors de impacte corresponents i la distribució per a quartils de cada 
especialitat.  
 

En cas de no especificar aquesta dada, es valorarà com a 4rt quartil, si es tracta 
d’una revista indexada. 
 

• Addicionalment  per a l'avaluació de mèrits científics es farà constar: 
a) Factor d’impacte total 

b) Distribució de publicacions per quartils 

c) Índex de Hirsch 

d) Número total de citacions rebudes 

 
 
 

4. Mèrits Docents (ordre segons barem) 

• Si és professor universitari indicar si està acreditat per la ANECA/AQU  com a 
professors titular i/o catedràtic. 

 

5. Mèrits de Gestió (ordre segons barem).  

• Màsters en gestió indiqueu els crèdits, si no consten no es comptabilitzarà com a 
màster sinó com a curs de gestió. 

 

 

 

IMPORTANT: És imprescindible  adjuntar tota la documentació necessària per 
certificar els mèrits acreditats. La manca de documentació que certifiqui els mèrits 
atribuïts invalidarà el barem. 

La informació que no quedi clara, no consti o no es certifiqui, no es valorarà.  

S’ha d’adjuntar el full de barem adjunt a la convocatòria degudament emplenat pel 
candidat/a. 

  



NUM ESPECIALITAT MQ4 MQ3 MQ2 MQ1 nº revistes

1 Allergy 0,66 1,91 2,79 5,84 24

2 Anesthesiology 0,83 1,78 2,98 4,87 30

3 Biochemistry & Molecular Biology 0,75 1,73 2,53 5,14 282

4 Cardiac & Cardiovascular Systems 1,07 2,17 3,34 5,61 120

5 Clinical Neurology 0,65 1,59 2,80 5,61 189

6 Critical Care Medicine 1,04 1,98 2,74 5,56 26

7 Dermatology 1,07 2,05 2,52 4,44 63

8 Endocrinology & Metabolism 0,49 1,21 1,89 4,28 125

9 Gastroenterology & Hepatology 1,19 2,25 3,35 6,33 73

10 Genetics & Heredity 1,09 2,18 2,95 5,89 162

11 Hematology 0,86 2,07 3,06 6,12 68

12 Immunology 1,13 2,19 3,08 5,64 142

13 Infectious Diseases 1,21 2,41 3,23 5,21 77

14 Medicine, General & Internal 0,77 2,02 2,92 5,59 146

15 Microbiology 0,31 0,79 1,67 3,62 113

16 Nutrition & Dietetics 0,73 2,07 2,86 4,85 77

17 Obstetrics & Gynecology 1,04 1,93 2,80 4,77 79

18 Oncology 0,81 1,56 2,13 4,17 201

19 Ophthalmology 1,14 2,22 3,37 6,42 57

20 Orthopedics 0,65 1,44 2,13 3,39 72

21 Otorhinolaryngology 0,50 1,03 1,83 2,86 43

22 Pathology 0,56 1,23 1,77 3,72 75

  Pediatrics 0,81 1,52 2,33 4,05 120

24 Pharmacology & Pharmacy 0,57 1,22 1,85 3,75 251

25 Psychiatry 0,74 1,82 2,75 4,97 134

26 Psychology 0,64 1,73 2,82 5,59 73

27 Public, Environmental & Occupational Healt 0,65 1,44 2,44 4,73 164

28 Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging 0,65 1,33 2,06 3,99 124

29 Rehabilitation 0,73 1,45 2,11 3,36 64

30 Respiratory System 0,61 1,14 1,72 3,68 56

31 Rheumatology 0,72 1,92 2,79 5,99 30

32 Surgery 0,79 1,86 3,16 5,47 196

33 Urology & Nephrology 0,55 1,19 1,95 4,68 76

34 Geriatrics & Gerontology 0,78 1,40 1,97 3,87 50

Per al càlculs de les mitjanes NO s'han tingut en compte les revistes amb FI superior a 12.
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