
 

  

CONVOCATÒRIA  CAP DE SERVEI DE PEDIATRIA 

         REF. 035/2021 

S’integrarà a Salut Catalunya Central – Hospital de Berga, empresa de dret públic del Departament de 

Salut. El centre ofereix atenció urgent, atenció especialitzada mèdica i quirúrgica, tant d’hospitalització com 

ambulatòria, i atenció sòcio-sanitària, a la població de referència (comarca del Berguedà i zones limítrofs). 

Disposa de 90 llits d’hospitalització. Anualment s’hi atenen, de mitjana, 30.000 urgències i es realitzen 

4.500 altes (mèdiques i quirúrgiques).  

El Servei de Pediatria està constituït per 6 professionals. Ofereix assistència directa a tots els pacients de 0 

a 14 anys que entren en contacte amb la institució. La cartera de serveis inclou l’atenció a urgències, 

hospitalització (menors de 14 anys), atenció especialitzada ambulatòria i l’atenció al part. Hi ha presència 

de pediatra les 24h / 365 dies l’any. Així mateix gestiona la continuïtat assistencial amb Pediatria d’Atenció 

Primària.  

Actualment, l’Hospital de Berga es troba immers en un procés de transformació integral i estratègica que 

abasta tots els processos, especialment en el vessant assistencial i la transformació tecnològica i digital. A 

partir de juny de 2022 es convertirà en centre docent (residents de Medicina Familiar i Comunitària i 

Infermeria Comunitària). Es busca una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge, iniciativa per 

impulsar projectes, amb vocació docent i de recerca i amb ganes de formar part activa d’aquest procés de 

transformació. 

Requisits : Títol d’especialitat en Pediatria via MIR o corresponent Homologació. 

Valorarem : 

- Formació de post-grau, màster, tesi doctoral. 
- Formació i experiència en gestió de persones i recursos. 
- Interès i experiència per a la docència i la recerca. 
- Experiència en projectes d’integració entre nivells assistencials. Visió global i de l’entorn. 
- Bona relació interpersonal. 
- Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis. Orientació a la millora     
 contínua. 

Tasques a desenvolupar: 

- Organització i gestió del Servei de Pediatria, d’acord amb les línies estratègiques marcades                    
 des de la Direcció. 
- Col·laboració en l’activitat assistencial. 

Oferim: 

- Contractació Indefinida, 50% de jornada. 
- Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d’Aguts Concertats amb el Servei Català de la 
 Salut. 

- Formació continuada i carrera professional. 
- Incorporació immediata. 
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Interessats/des  :   

Enviar currículum a convocatories@hsb.cat, del 20 de juliol al 10 d’agost.   

mailto:convocatories@hsb.cat

