
 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del 
Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres 
hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els 
respectius dispensaris, selecciona: 
 
 

Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat 
prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a 
la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per 
als quals foren recollits 

 

  
Lloc de treball 
• Incorporació a un Equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics,  d’acord amb un 

model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària 
integral, PADES i Hospitalització a Domicili.   

• Guàrdies a Hospitalització a Domicili 
• Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut 

 
Es requereix 
• Llicenciatura en Medicina.  
• Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Geriatria o altres 
 

Es valora 
• Experiència en l’atenció a pacients crònics a domicili 
• Formació específica en atenció al pacient pal·liatiu 
• Els anys d’experiència aportats 

 
S’ofereix 
• Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat.  
• Jornada Completa més guàrdies  
• Jornada flexible, 3 matins i 2 tardes.  
• Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda 

• Dissabtes presencial de 9 a 15h 
• Guàrdies localitzables (dissabte tarda, diumenge i festius) 

• Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu 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 

• Incorporació immediata 
 
 

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, 

prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció. 

METGE ESPECIALISTA PER ATENCIÓ DOMICILIARIA 

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MADI22 
abans del 3 0 d’Abril de 2022  a: rrhhd@salutms.cat  

Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) 

https://csmscas.salutms.cat/owa/redir.aspx?C=mQO4Up052UyWBZFyv5-3TSfo_Bpt4tUI6q1r_j8pah4SngRKVdmW9VyUzkH862JUM1xYs1IAfkI.&URL=mailto%3arrhhd%40salutms.cat


 
 

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del 
Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres 
hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els 
respectius dispensaris, selecciona: 
 
 

Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat 
prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a 
la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per 
als quals foren recollits 

 

  
Lugar de trabajo 

• Incorporación a un equipo multidisciplinar dirigido a la atención de los pacientes crónicos, de 
acuerdo con un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas, que engloba 
la Atención Domiciliaria integral, PADES y Hospitalización a Domicilio. 

• Guardias en Hospitalización a Domicilio 
• Integrado en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud 

 
Es requereix 
• Licenciatura en Medicina. 
• Especialidad vía MIR u homologación vigente en España en Medicina Interna, Geriatría u otros 
 

Se valora 
• Experiéncia en la atención a pacientes crónics a domicilio 
• Formación específica en atención al paciente paliativo 
• Los años de experiéncia aportados 

 
Se ofrece 
• Contrato laboral de 12 meses de duración con posibilidades de continuidad. 
• Jornada Completa más guardias 
• Jornada flexible, 3 mañanas y 2 tardes. 
• Guardias en Hospitalización a domicilio según rueda 

•  Sábados presencial de 9 a 15h 
• Guardias localizables (sábado tarde, domingo y festivos) 

• Condiciones laborales en base al II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, 
centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el 
Servicio Catalán de la Salud 

•  Incorporación immediata 

• La Corporació reserva plazas para las personas que superan el tanto por ciento de minusvalia exigido por la lei 

LISMI, priorizandolos con igualdad de condiciones en el proceso de selección. 

MEDICO ESPECIALISTA PARA ATENCIÓN DOMICILIARIA 

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae actualitzado con la referencia MADI22 
antes del 3 0 d’Abril de 2022  a: rrhhd@salutms.cat  

Para cualquier duda: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) 

https://csmscas.salutms.cat/owa/redir.aspx?C=mQO4Up052UyWBZFyv5-3TSfo_Bpt4tUI6q1r_j8pah4SngRKVdmW9VyUzkH862JUM1xYs1IAfkI.&URL=mailto%3arrhhd%40salutms.cat

