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Ref. PS20/2022 

 
 

Què oferim? 

 

- Contracte laboral fix indefinit.  

- Retribucions i condicions laborals d’acord amb el Conveni Col·lectiu SISCAT.  

- Incorporació immediata.  

- Jornada complerta.  

- Pla de formació en Urgències i Emergències.  

- Programa actiu de formació continuada i carrera professional.  

- Participació a les comissions hospitalàries i grups de treball.  

- Treball en coordinació amb la resta de Serveis Assistencials.  

- Excel·lent oportunitat professional amb un bon ambient i equip de treball.  

- Possibilitat de participar en projectes docents i d’investigació.  

- Treballar a la comarca del Berguedà, a un entorn natural d’alta Qualitat de Vida.   

 

 

Requisits d’accés 

 

- Títol de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia. 

Titulació expedida per una Universitat de l’estat espanyol o bé, en el seu defecte, degudament 

homologada per l’organisme estatal competent. 

 

 

Es valorarà 

 

 Experiència professional 

- Experiència professional acreditada en l’àmbit de les urgències i emergències.  

- Experiència professional acreditada en atenció primària.  

- Experiència en supervisió i coordinació d’equips de treball.  

- Experiència en d’altres especialitats mèdiques.  

- Experiència en trasllats primaris i/o secundaris.  

 

 Especialitat i formació 

- Especialitats mèdiques, via MIR o homologades. 

- Postgrau en emergències extrahospitalàries.  

- Màster en urgències i emergències.  

- Títol d’Instructor SVB+DEA 

- Formació acreditada en la gestió sanitària i de les emergències.   

 



 

 
 

Funcions 

 

- Responsable del Servei d’Urgències i SEM de l’Hospital de Berga.  

- Dirigir, coordinar i supervisar el personal del Servei d’Urgències i SEM.  

- Prestació de suport a l’activitat assistencial del Servei d’Urgències i SEM.  

- Impulsar i coordinar la implantació dels protocols de treball assistencial.  

- Participar a les comissions mèdiques i de coordinació assistencial del centre.  

- Dimensionament i organització del servei d’urgències i SEM.  

- Planificació dels torns i guàrdies de la plantilla.  

- Gestió de necessitats i despeses del Servei d’Urgències i SEM.  

- Definició de les necessitats formatives de l’equip.  

- Recerca i captació de professionals. Participació als Tribunals de Selecció del Personal d’Urgències i 

SEM.  

- Coordinació amb el Servei d’Infermeria de l’àrea d’Urgències i SEM i amb la resta de serveis de 

l’Hospital de Berga.   

- Qualsevol altra funció assignada per la Direcció Assistencial dins l’àmbit competencial i funcional del 

Servei d’Urgències i Emergències.  

 

 
On presentar la candidatura?  
 
Les sol·licituds es presentaran enviant un correu electrònic a convocatòries.scc@gencat.cat abans del 15 de 
desembre de 2022.  
 
 
Què s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació (correu electrònic)? 

1. DNI/NIE o targeta de resident que acrediti la residència legal a l’estat espanyol.  

2. Títol de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia.   

3. Declaració Responsable Jurada de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i la identitat sexual. 

4. Currículum Vitae degudament actualitzat.  

5. Mèrits al·legats al currículum: 

o L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de certificacions 
emeses per l’òrgan competent en relació al nomenament i categoria del lloc de treball 
ocupat, en el cas de l’àmbit públic, i certificacions d’empreses on constin els períodes 
treballats i la categoria professional, en el cas de l’àmbit privat.  

Així mateix, l’experiència laboral serà acreditada mitjançant informe de vida laboral 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).  

o La resta de mèrits al·legats (formació complementària, especialitat, mèrits acadèmics 
i/o d’investigació i recerca, entre d’altres) s’hauran de justificar pel candidat/a mitjançant 
la presentació de la documentació que resulti suficientment acreditativa del mèrit al·legat.  

Els mèrits no acreditats no seran valorats. S’aconsella a les persones candidates llegir les BASES DE LA 
CONVOCATÒRIA publicades a la web de Salut Catalunya Central – Hospital de Berga.  
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