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FACULTATIU/IVA ADJUNT/A ATENCIÓ ESPECIALITZADA 

 

MISSIÓ 

 

Garantir una atenció sanitària a les persones ateses sota la seva responsabilitat, participant com a membre 

de l’equip de treball interdisciplinari, d’acord amb el model assistencial i els objectius estratègics del CSI, 

amb la finalitat d’oferir una assistència de qualitat, amb garantia de continuïtat, centrada en el pacient i 

sostenible. 

 

FINALITATS 

 

1. Garantir una atenció assistencial de qualitat, vetllant alhora per la continuïtat assistencial i la millora 

dels processos assistencials i la seva sostenibilitat, adequant la seva pràctica a les recomanacions  de 

les comissions assistencials. 

2. Mantenir una bona comunicació amb els pacients, usuaris i familiars, per tal de garantir la informació 

necessària al llarg de seu procés assistencial, de forma entenedora i en temps i forma adequats.  

3. Donar suport i compartir coneixement amb d’altres professionals en el marc dels equips 

interdisciplinaris. 

4. Participar en les activitats de formació, recerca, docència, avaluació i millora contínua que duu a terme 

el CSI. 
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FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI 

 

MISSIÓ 

 

Dirigir l’activitat assistencial, docent i de recerca del servei, en el marc de l’estratègia del CSI, aconseguint 

un servei de qualitat integrat per  professionals preparats i motivats en cada una de les seves activitats, 

obtenint uns resultats òptims en termes de qualitat, quantitat , temps i cost.  

 

FINALITATS 

 

1. Garantir una atenció assistencial de qualitat, vetllant alhora per la continuïtat assistencial, la seguretat 

dels pacients i la millora dels processos assistencials, dins del marc del Model Assistencial del CSI.  

2. Garanteix que les activitats del Servei estan alineades amb l’estratègia del CSI i coordinades 

adequadament en el conjunt de l’estructura organitzativa del Centre (processos, àrees i resta de 

serveis). 

3. Gestionar els recursos de forma eficient. 

4. Liderar dins l’organització el coneixement de l’especialitat proposant noves activitats, adequacions o 

implantacions tècniques, nous protocols i projectes. 

5. Impulsa i supervisa els projectes de docència i recerca que es duen a terme al servei, amb la finalitat 

d’assegurar el seu bon funcionament des del punt de vista mèdic, ètic i deontològic. 

6. Portar a terme aquelles activitats assistencials, de recerca i docència que per l’organització del servei 

tingui assignades. 

7. Liderar i coordinar les persones al seu càrrec assegurant que actuen d’acord amb l’estratègia, valors i 

missió i visió del centre i del Consorci, vetllant al mateix temps per la seva competència, implicació i 

satisfacció i posant l’èmfasi en la coordinació entre equips, processos i nivells assistencials, el 

manteniment del clima laboral apropiat i la seguretat laboral. 
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METGE/ESSA DE FAMÍLIA 

 
MISSIÓ 

 

Garantir una assistència sanitària integral de qualitat a la població de referència, identificant i tractant les 

patologies des d’una perspectiva bio-psico-social, fomentant alhora l’educació per a la salut, tant 

individualment com col·lectivament, participant com a membre de l’equip de treball interdisciplinari, d’acord 

amb el model assistencial del CSI, amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de l'individu 

i de la família, promovent la salut, mantenint-la i/o restablint-la en cas de malaltia. 

 

FINALITATS 

 

1. Contribuir al manteniment i foment dels valors del CSI a través del seguiment de les normatives i de 

les metodologies de treball existents. 

2. Avaluar l’/la usuari/ària per tal de poder elaborar un diagnòstic acurat de la seva salut. 

3. Determinar i informar sobre el tipus de tractament a seguir o, si és el cas, efectuar la derivació 

corresponent assegurant una atenció assistencial continuada i integral, fent-ne el seu seguiment 

d’acord amb els protocols i les guies de pràctica clínica. 

4. Vetllar per la promoció, prevenció i educació per a la salut de l’individu, de la família i de la comunitat 

mitjançant l’elaboració de plans i mesures adients. 

5. Garantir l’abast i el bon estat del material i dels equipaments tant assistencials com no assistencials 

necessaris a la consulta i al centre, utilitzant els circuits existents per al seu manteniment. 

6. Participar en les activitats de formació, recerca, avaluació i millora contínua en relació a la pròpia 

activitat i a la de l’equip d’atenció primària. 

7. Participar en les activitats d’acollida dels/de les professionals de nova incorporació, així com en la seva  

formació, avaluació, recerca, millora contínua i docència d’estudiants i/o residents del CAP. 
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METGE/ESSA PEDIATRE/A 

 
MISSIÓ 

 

Garantir una assistència sanitària integral de qualitat a la població pediàtrica, identificant i tractant les 

patologies des d’una perspectiva bio-psico-social, fomentant alhora l’educació per a la salut, tant 

individualment com col·lectivament, participant com a membre de l’equip de treball interdisciplinari, d’acord 

amb el model assistencial del CSI, amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquesta 

població i de la seva família, promovent la salut, mantenint-la i/o restablint-la en cas de malaltia. 

 

FINALITATS 

 

1. Contribuir al manteniment i foment dels valors del CSI a través del seguiment de les normatives i de 

les metodologies de treball existents.   

2. Efectuar una valoració física, funcional i cognitiva acurada dels/de les nens/es atesos/es, des de la 

vessant física, psicològica, social i familiar, i elaborar el diagnòstic, per tal de fer el seguiment del seu 

procés de salut i detectar possibles anomalies. 

3. Determinar i informar sobre el tipus de tractament a seguir o, si és el cas, efectuar la derivació 

corresponent assegurant una atenció assistencial continuada i integral, fer-ne el seu seguiment, 

d’acord amb els protocols i les guies de pràctica clínica. 

4. Vetllar per la promoció, prevenció i educació per a la salut de la població pediàtrica, de la família i de 

la comunitat mitjançant l’elaboració de plans i mesures adients. 

5. Garantir l’abast i el bon estat del material i dels equipaments, tant assistencials com no assistencials,     

necessaris a la consulta i al centre, utilitzant els circuits existents per al seu manteniment.   

6. Participar en les activitats de formació, recerca, avaluació i millora contínua en relació a la pròpia 

activitat i a la de l’equip d’atenció primària. 

7. Participar en les activitats d’acollida dels/de les professionals de nova incorporació, així com en la seva   

formació, avaluació, recerca, millora contínua i docència d’estudiants i/o residents del CAP.  
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TÈCNIC/A SUPERIOR VALORADOR/A DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT 

 
MISSIÓ 

 

Revisar les sol·licituds de valoració de dependència i/o discapacitat i efectuar la valoració corresponent, 

d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència (LAPAD), i/o amb el Reial Decret 1971/1999 i el Reial Decret 

1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de 

procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i amb el procediment 

administratiu vigent, amb la finalitat d’atorgar un grau de dependència i/o discapacitat al/a la sol·licitant, per 

determinar la possibilitat d’accés dels recursos de la cartera de serveis establerts.  

 

FINALITATS 

 

1. Revisar els informes de salut i assegurar que els diagnòstics justifiquen la valoració, i procedir a 

efectuar la valoració corresponent.  

2. Revisar les valoracions realitzades pels tècnics/ques valoradors/res de discapacitat i/o dependència, 

per tal de garantir la coherència entre barems, diagnòstic i proposta de grau.  

3. Assessorar i resoldre dubtes dels /de les tècnics/ques valoradors/res de la dependència i/o 

discapacitat.  

4. Elaborar informes complementaris requerits pel departament de Benestar social i família.  

5. Resoldre les reclamacions tècniques d’acord amb el procediment establert pel departament de 

Benestar social i família.  

6. Participar en les comissions de valoració necessàries per l’elaboració dels dictàmens de valoració i  de 

propostes de resolució de grau.  

7. Participar en les activitats d’acollida dels/de les professionals de nova incorporació, així com de 

formació, recerca, avaluació, millora continua i docència dels/de les estudiants en pràctiques.  

8. Contribuir al manteniment i foment dels valors del CSI a través del seguiment de les normatives i les 

metodologies de treball existents.  

 


