
                                                                                       

 

 

ANUNCI OFERTA DE TREBALL 
 

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV), entitat pública que gestiona un 
hospital sociosanitari i altres dispositius assistencials i socials precisa cobrir dos llocs de treball de 
Metge/Metgessa, d’acord amb el següent perfil professional i condicions laborals: 

Funcions generals del lloc: 

 Valorar, diagnosticar i tractar l’estat de salut dels pacients / usuaris de l’entitat d’acord amb 
els protocols i tècniques mèdiques i els principis bioètics i de bones pràctiques existents. 

 Vetllar per garantir la seguretat i els tractaments amb respecte a la intimitat i 
confidencialitat.  

 Vetllar per la presa de decisions mèdiques i du a terme el seu acompliment. Fer el 
seguiment i utilització dels instruments d’avaluació i millora de la qualitat assistencial per a 
garantir la qualitat en l’atenció. 

 Donar la informació, orientació i assessorament al pacient / família. 

 Participar, elaborar i revisar protocols assistencials en l’àmbit mèdic i en els 
interdisciplinars. 

 Participar, elaborar i desenvolupar projectes d’intervenció, recerca i docència en l’àmbit 
mèdic. 

 Treballar en xarxa amb altres equips d’altres serveis i àmbits assistencials per la gestió del 
cas. Realitzar les consultes i coordinació amb els diferents serveis socials i sanitaris de la 
comunitat. 

 Participar en les sessions clíniques internes i externes, en representació de l’entitat. 

 Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball  

Es requereix: 

 Estar en possessió del títol de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i el títol 
d’especialista en alguna de les següents especialitats; geriatria, medicina de família i 
comunitària o medicina interna. 

Es valorarà: 

 Formació complementària especialitzada en l’àmbit de les persones amb malaltia crònica i 
persones amb pèrdua d’autonomia personal 

 Es valorarà l’experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o 
anàlogues en centres sociosanitaris o en unitats geriàtriques d’hospitalització. 

S'ofereix: 

 Contracte per cobertura de plaça vacant. 

 Jornada laboral a temps complert més guàrdies amb modalitat presencial i localitzable. 

 Incorporació immediata. 

 Condicions laborals i retributives segons el conveni 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 com a personal facultatiu (Grup professional 1.2): 

Nivell salarial:   



                                                                                       

 

 59.709,04 € bruts anuals en concepte de salari fix, incloent nivell A de carrera 
professional (aquesta retribució s’incrementarà en cas d’acreditar un nivell superior 
de carrera professional en un hospital de l’àmbit del SISCAT o nivell equivalent en 
el Sistema Nacional de Salut). 

 6.471,62 € bruts anuals en concepte de retribució variable màxima vinculada a la 
consecució d’objectius. 

 Més la retribució equivalent a les guàrdies presencials i localitzables realitzades. 

 

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat, 
indicant la referència: Oferta de treball Metge/Metgessa.  

 

Protecció de dades: 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa aplicable en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal s’informarà en tots els processos que el responsable del 
tractament és el Consorci Sociosanitari de Vilafranca, el qual ha designat un Delegat de Protecció de Dades 
que pot adreçar-se a la següent correu electrònic: dpd@cssv.cat.  

I que les dades de les persones candidates seran tractades amb la finalitat decidir sobre la seva acceptació 
com a persona candidata i gestionar la seva potencial participació en els processos de selecció 
(convocatòria pública i/o borsa de treball de l’entitat). Les  dades de les persones candidates seran 
tractades per l’aplicació de les mesures precontractuals a petició seva, d’acord al que disposa l’article 6.1.b 
del Reglament General de Protecció de Dades.  

Al presentar-se a una convocatòria pública, les persones candidates autoritzen que el seu nom, cognoms, 
DNI i lloc de treball assignat puguin aparèixer en la resolució de la mateixa. En enviar la informació 
sol•licitada, les persones candidates garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, 
completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un altre 
cas.  Si les dades aportades pertanyessin a un tercer, haurà d'haver informat a aquest tercer i obtingut la 
seva autorització per facilitar les seves dades a l'entitat per les finalitats assenyalades.  

Les dades personals podran ser conservades durant el temps de vigència de les borses de treball i seran 
tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. Les dades no seran transferides 
a un tercer excepte que una disposició legal ho prevegi. 

En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant 
comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçant-se a Av. 
Garraf, 3 (08720) Vilafranca del Penedès. 

 

.  

Vilafranca del Penedès, 23 de febrer de 2023 


