
    
 

 

Parc Hospitalari Martí i Julià 
Departament de Recursos Humans 

Edifici  els Til.lers 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
Tel. +34 972 182 500 / 972 182 522 
rrhh@ias.cat   
www.ias.cat 

     L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS) necessita contractar,  
 
 

METGES/SES I PSIQUATRES PER A 
LA XARXA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS 

DE LES COMARQUES GIRONINES 
 

 
L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública del Sistema Sanitari Integral d’Utilització 
Pública (SISCAT) de Catalunya. L’IAS, amb un equip de més de 1.900 professionals, presta al conjunt 
de la Regió Sanitària de Girona tots els serveis de salut mental i discapacitat intel·lectual (exc. la 
subcomarca de l’Alt Maresme), i determinats serveis en aquest camp a la comarca d’Osona. El nostre 
model comunitari en l’atenció a la salut mental esdevé de referència nacional i europea. L’IAS gestiona 
l’Hospital Santa Caterina (atenció especialitzada) i els equips d’atenció primària d’Anglès, Breda-Hostalric 
i Cassà de la Selva. També serveis sociosanitaris. 

 
S’ofereix: 
 

 Metge/ssa per als centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències de Blanes i 
Palamós. 

 Psiquiatre infantil per al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Girona. 
 Psiquiatre per a interconsulta (psiquiatre enllaç) a l’hospital general de Girona Josep 

Trueta. 
 Psiquiatre/a per al Centre de Salut Mental d’Adults d’Olot. 
 Psiquiatre/a infantil per a l’Hospital de Dia Infantil i Juvenil de Figueres. 
 Psiquiatre/a per al Servei d’Aguts de Psiquiatria. 

 
Es requereix: 
 

 Llicenciatura o grau en medicina oficial o homologat, i amb experiència en addiccions 
 Llicenciatura o grau en medicina i cirurgia, amb l’especialitat de psiquiatria 

 

Es valorarà: 
 

 Formació post graduada relacionada amb la salut mental 
 Experiència en lloc de treball similar 
 Coneixements del model de salut de Catalunya 

 
Si estàs interessat/da:  
 
Pots enviar el teu cv a l’àrea de selecció del departament de Recursos Humans: rrhhseleccio@ias.cat o 
podeu trucar al 972/182571. 


